
ΧΡΗ͂ΣΜΟΙ β 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΟΙ͂. 
“παρ εβθηνπιασο 

ΟΒΑΟΘΙΠΑ 

ΘΙΒΥΠΓΙ͂ΝΑ, 
ἘΠΙΎΤΙΟ ΑἸΤΕΒΑ ΕΧ ῬΆΙΟΒΕ ΑΜΡΙΙΟΒΕ ΟΟΝΎΒΑΟΤΑ, 

ἹΝΤΕΘΟΒΑ ΤΑΜῈΝ ΕῈ ΡΑΒΒΙΜ Αὐοῖτα, 

Μυ ΤΊΒΟῦΒ 1ΟΟῚΒ ΒΕΤΒΛΟΤΑΤΑ, 

ἐ 

ουκλντε α. ΑΙΈΧΑΝΡΒΕ, 

ἸΝΒΘΤΙΤΌῚ ΟΑΙΙῸ, 

ΙΝ ἘΟΟΌΕ ΔΟΛΌΕΜΙΙ ἸΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΌΝ ΕἸ {ἸΤΕΆΛΒΌΝ 8Β0610. 

ΡΑΒΙΒΙ5, 

ΑΡΙΡ ΕἸΙΒΜΙ͂Ν ΙΠΟΤ ἘΒΑΊΒΕΘΒ. 

γι ΖΆΟΟΒ, ο0. 

" ὨσσΟ ΓΣΧΙΧ. 



27) 
ψ9μλι ὲ : 
τ. ὁ: 

δή ̓ὶἴ ῬΒΑΑΤΙΟ 

ΝΟΥ͂Σ ΕΟΙΤΙΟΝΙ5. 

Οὐυσπὰ δΙΡΥ]] πογαπὶ ργϊοσθπ) δα!!! πο πὶ πλδδμὶ ΡΘΏ15 Ἔχ- 

Παυδίαπι Υ] ἀθ ΓΈ ΠῚ, ὈΓΘΙΘΓ ἐχθηρίαγια Πομ 11 Εχουγϑαιπ), 4108 
ΒΙΡ]ΊοροΪα οορὶοβιὰβ Ἔσο θη 05 ουγανεσγδῖ, 818 1}} ΠΟΥ ΠῚ ΡΆΓΆΓΘ 
εἀϊοπθῖη 6 ῥγοσα οοῃίγδοίδτη, 6418 ρἰοτδαας Ἰεοϊοταπη, 400 

ὈΓΟΨΙΟΥ, 60 ΘΟΙΏΠΊΟΟΙΟΡ ; ΘΡΌΔΙ 15 δυΐίοπὶ ργορίοσ οἰ ογαίιπι 

ΤΠΔΡῚ5 ἰεχίατα εἴ ΠΟΥυ8ΠῚ ἸΠ ΟΥΡΓΘίΙΟΏ15 ΓΘΟΘ ΒΟ Πθι Π60 1η- 
στδῖα δϑϑοῖ π66 1η0{}}}15. Ηος ἔυϊϊ υ}5 ΠΠΡΡῚ οοηβι απ. Ουοά 
51 4118 Πη6 τορεῖ, οὕΓ, 40} Οἰτπ ἰΔ 6} 5118. ἱπητηογαῖα 5 81πὶ νᾶ-- 
ἘΟΙΠ118, 86ΓῸ Ὥσπο, ἰπαυδπὶ ὑπιπὶ οδπογα δἀοοία5, δὰ Ἰά6Π) 

ΤΕ δαπὶ δγριπιθηΐαιη, ἀΐσατη ἃ τηϑγοπάσπι θεῈμς ἀς βοιθηῖα 
Β8 τῇ ΘΟ ΧΖᾺ6 ΟρΘἸΪ8πὶ 80 ἤσεγα; ραυροτὶ σοΐομο 588118 6886 8] 

Ρᾶτγναπι ἀστὰπι ργοθὰ οοἰαϊ. Αἀάδη, Ἔχϊριαμ ᾿οοῖ, ἤὰπο ἔππ- 

ἄἀσμα ργονθηῖα ΠΟῚ ΟΆΓΕΓΘ, οἱ ΠᾶΡΕΓΘ, 4088 ῥγροΙρὰθ πιεῖοτα 

Ἰανεῖ, βδογῶ οἴὰπὶ ἀοοίγιπο ἴτυρεβ. πο δηϊπὶ τεαϊ χαρά ἴῃ 
Ῥγωίδιοῃ 80Γ1ρΡ81 ΡΓΙΟΣῚ8 δα!" ΠΟΙ 8, 8 ἃ ΡοΓμοβοθη 88 Οὔ ΓΒΕ 1885 
ΤΟΙ ΡΊΟΏ18 ΟΥΙΡΊΏ65 πα] τὰ {ΓΘ Ππὶ 6886 ΔΡΟΟΓΥΡἾΒ ρΓΙμηο0- 
ΓΌΠ ἰΘΙΏΡΟΓΌΠΙ, ΠΟΙ ΔΡΟΟΙΎΡΙΔ γεγο ϑ10Ύ}}1π15. ἴῃ Χὰ0 πι6 

Γοοῖδ ν] 1856, ἈΓραμηθηΐο 6βί, 4ιοα, 101 πηθὰ ργοα!ΐ δα "10. τὰ 

ἄοοι! εἴ ρτανθβ υἱτὶ. Π6 6116 1η 411 ἰαηΐαπ), 564 εἰπὶ 80 γ᾿ ]10Ὸ 
ΓΩΔΡῚΒ ἴῃ σεγηηδηϊα, ΡῬὨ]]οΪορτεε ἀοπΊ101}10, αὰϊ ἈΠῈ Ὶ ὨυηΖυδπ 
ογίαββε 46 δι} .}} 115 σορτιαβϑ5θηΐ, δηϊηυμη δὰ ἤδο βιπάϊα 86- 
νογίθγαηῖ : 6 4108 ΡΓΘΟΙρΡαΪ ροββϑαῃῖ ἰθηρογυτῃ ΟΥἿΠ6 ΓΘΟΘἢ- 
βοσὶ, 1.-Η. Ενιθα]Ρ, τη Ιαἰγοάποίϊϊοπα δά βϑυᾶπι Ὠοχιιπὶ ΘΑΓΏλ}- 
πὶ Δα! ΠΟ θὰ ριΟΟ- ΓΙ Δηοαμη, [1ρ8. 182; ΒΙοΑΓά 8 
γοΪκηιδηη, ἴῃ υἰγαχαθ δὰὰ ἀς 510 Ύ}}1}15 οἰαουγαίίοπο, διθιίη, 
1854 εἰ τι86ι; Η. Ενναϊά, ἴῃ ἰγδοῖαία 46 Οὔιρίηα οἱ ἴθποσα οἱ 
ΡὈτγεῖῖο ΠΡγοόγαι 515 0}}.. Οοιίηρ. ι868 ; Εα, Ἀδυ58, ᾿ῃ δρ᾿πηθηϊάς 
τα] ρίοβα ἀοοίγιμ το Ογπιδίθ, ΑΓρΘΩϊοΟΥ., Δρ1}}. οἱ τηδὶ 861. 
ΠῚ ομηπθβ, σαυπὶ ἀς ἰοἷδ τα 5᾽ΡΎ}] πα, ἴὰπὶ ρΓΘ ΘΓ Ϊπ ἀ6 υπϊμ5- 

5 δ 



ΜΙ ῬΕΖΕΑΤΙΟ. 

ουΐυβχαα Πρ τὶ οσίρῖμα εἰ οἴδία ἀἰββαγαθγυηῖ, Ουἱ δὶ τηθοῦτη πΟῚ 
5416 ΘΟΠΒΘΏΒΟΓΙΗΪ, 8460 [16 ΠΟῊ ρὶραῖ 5[11:15 αἀ1581411 αἱ σΟΠΙΓΆ 

τ]ὰ π| ̓ ηἀ6 ργοξδοϊυταβ ρυΐδιη ΡοΒβιῖδ5 1 ΤΩΘ610 α11865[10}68. 
Ουσπ διυιΐδπι 51} 601}}1}8 ΘΟΠΙΓΔαΙΟΘΠ 8 ΤΕΒρΡΟΠἄθγο πες ἰοουβ 

ΘΟ ἴΘΠΙΡῸ5 51:Πη8ῖ, ΟἸΏΠΙΡῈ15 Π16 58.18ἰδοίαχατη ρῥυἴο, 51 ουτὰ Ώ0 

ΓΘ ἄρϑτη, 4υϊ εἰ ρθη] 85 ἤδΏΟ τηδίθγιαπη ἰγϑοίδυμ, οἵ 5,βρι 8, 

΄αοά Ὡρτα ἔδίθοσ, ἃ βεῃιθητ 8 τηθ8 αἀἸΒοθββιῖ. 
Ἐν] άυβ, ΥἹΓΡ ἴθ υἴτααυς ΡΒ] οΪορῖα βᾶογᾶ ργοίδῃδσαβ οἷδ- 

ΓἸΒΒΙΠ]0.8, Ἰάθ πὰ ἸῺ 6] οΔ 40 5αρδοιβδιπλ5, 864 Ιπἰθγάαπὶ ρῥτο-- 
ῬΘΓΔΠΙΟΙ εἴ, 51 [28 αἀἴοεγα, οοηβάθηϊοσς (χυδηχιδπι μος 1] 
ῬΓῶ οοἴουῖβ ΠΟΙ ΠΙΡ5 ΘΟΩἀΟΠΔΥῚ Θ]ααπι ΘΕΏΒΘΔΙΩ), αἰ δβογῖδ- 
ἀοποπι ἀ6 5:0 γ111}18 βιρτα οἰϊαῖδπι 86 ΒΕ606 Ιῃ τα ΤΠ ΘΠΊΟΓΔΠΆΠῚ, 
ῬΓΙΠΊ.ΠΙ ΙΠΐῈῚ δοῖδ ϑοοιοῖδιίβ Ἀδρις Οοιθηρθη815 ἸΏΒΕΓΙΆΠΊ, 
ἀοιπάς βεαραγδῖπὶ ρα] οδηάδτα ουγανιῖ. ἴῃ Ζυὰ 4υὰπὶ τια]ῖ8, 
ἵἱπηΠ1]0 ρθθηθ ΟΥΠΪδ ΓΘΡΟΓΊΔΙ ἃ 86η811 160 ΤΕαπιοῖᾶ, Τυϊἀ ΡΓ8 
οδἴο 15 ἀἸβου θη ἀσπὶ ἈΡΡΤΘΟΙΑΙ, ΠΟῊ αι ΖυΦΕΓΆμη, 4018 ΡΥΙΤΩῈΒ 

ΟσΟυΓΤῚ οοἰαῖα εἴ ργεῖϊο ΠΡ Ὶ τοσῖτ8, ἀ6 40 τὶ τηϑχίμηα ᾿116Π| 
τηονἱ ἀοοῖυβ δανεγβαγίιβ. ἐξ αῖθ᾽ Ὀγιπηὰπιὶ Ὠυποῦραν! ἤυπὸ 

᾿ἸΡσαπη, Θχοθρῖβ ἰδιηθη ἀυδθυβ ρΔΓΙ1]) 05, ἅ:ᾶ 5ο]Ποοῖ, Π], δα, 

ουποϊογαμι ἜΓᾺἀἸΟΥ πὰ ΘΟΠΒΘΠΒα ἃ 86 ΘΠ ΠΠΡ08 ΓΘΟΙἀθηάΆ, εἴ, 
χυδηΐυπι σαϊάθπη τα] υἱάθιασ, πηϑάϊα, 8 3., ΒΕΓ ἸΠῖοΓρο- 

Ἰαῖα, ἀθ χυὰ ρῥγϑοῖραδ 18 ἀρτίατ. Νά χαρά ᾿ρβᾶπι ΟΠ ΟἿΠῚ 
ἀυλθυβ ὑ[ΓΙΠᾺΘ ΡΓΟΧΊΠΊ18, ὃ ἃ εἴ 4, Θοάδπη ἐνοὸ βογιρίδιη σθῃ- 
ΒΌΘΙΙΠΊ, ΥἹΊΟ ταὶ! νοσεῖ ΟἸΑΥ 85:15 Υἱγ. Νοῖδ τὴ ἴῃ ἢ15 4188 

ἀϊχὶ εἰ φιδ ἀΐϊοαπι, ἀ 65:0 Ή 8} 15 Βιῃρ οὐαπι ΤΟΥ πὶ ρΑΓΌ θυ 8 
51:06 Β6ΟΙ ΠΟΙ ΡθυΒ 608 ΔάΠΙΊΌΘΓΘ ΠΌΠΊΘΓΟΒ, 4008 ὈΥΙΠΊ15 ἴῃ 66111|0-- 
Ὠ6ΠῚ ἰηγοχὶ τη 68Ππ|, ΠΠΟΒ4α6 νἱάθο πυης ἃ ῥ] αττῖ5 Δ 11. 

Αἰδηΐπι, ἀϊοεῖ 4]1Χ01}8, φυδηταίατῃ ᾿μτογοβϑῖ, ἤοΟ 8η 19 πηοάο 

ΠΡ ΎῚ ἸΒι1 5 ἸΘΓΕΠ! ρατῖθβ ἀἸ 5: ΓΙ υδηῖατῦ Οπδηϊα! τη, ἸΠ 4018 ἢ ̓πηπηο 
ταυϊταχτη. Οὐὔπὶ οπΐμ, αἱ ἀἶχὶ, ΔΗ αι 551: πγὰ8 οΥαηϊ τη 16 8ιῖ 

ΡΟΣ ἴῃ 115 58]16πὶ ρδυῖθυβ 488 ραπαϊηδβ μαροῖ, Ἰάδοχαθ 

οοἴογῖβ ΠΡ Υ]8 σΟΠΘΠα15 ρῥγείπογιῖ, πθοθθ86 εβῖ, ΄Ζυοα Τα ᾿ρϑ8ᾶἃ 
ΤΟΠΒΙΓΑ ΟΣ, ΘΟΙΏΡΙυΓ65 Δ ᾿Ρ080 ρθῆ 6Γ6 8]105, ΟὈΠᾺ 1546 ΡᾶΓΊΕΙΩ 
Βαυὰ οχίρυδτη 5. ὈΥ]} 185 ΘΟΙΩΡΟΒΙΠΙΟΏ15. 

564 ΡΥ] Βαυδπὶ 84 δα πὶ ΒΟ Οἤθ δοοαάδτῃ “185 ΤᾺ] ΠῚ ΟΌΩ 
ὙῸ ἀοοῖο ]ΠπἰρΊοϑα δῖ, οροτῖοϊ τεοῖθ δίδου οϑῖογασιπὶ ἐθῖδ- 
ἴεπι, 488 Δ ΟἸΏΏΙΡΙΙ8 σα Πυ]η85 ΘΟ ΒΘ; Πεβίρηδὶ οατὰ 510γ]- 
᾿ἰβῖα 'ρ86 ἀυορβ Ἰοοΐδ, δος Ῥχίπλυπι 8 ἃ, Υ. 10Δ, 36.: 



ΡΒΦΒΕΑΤΙΟ. ΥΠ 

Ῥγοΐε8 ἀυπὶ βερτίπια γορτιοῖ 
ργρῖ! τεραπι 4ὰϊ στοῦ ΔΡ οτρίπα βυγρβηῖ; 

ἸΟΓΌΠΙ νΘΓΟ, αὶ 4, ν. 6οϑ, 544. : 

Οὐ ΠΟΥ 8 ρθε ΤΕΧ βΕρ[ Π}5 ἀΓνἃ εὐδνεῖθον, 
ΘΕΡΙΌ ηγ8 ἃ ΓΕΡῸ ΟΓοογπι, Ζυοα ρΥΔΥΘ ἸΟΓΓῚΒ 

᾿τηροποϑὶ χαοπάδπι Νίαοεάυπι Β6}]ο ἱμοἰ ἴα νἱτίυβ. 
Τεγίιπη 46 68 ΓΕ ΘΒ. 1ΠἸΟΏ ΠῚ). ῬΓΟΓΒῈΒ ΟἸΠῚ 15118 ὉΠΌΠΙ ΒΟΠΒΏΒ, 

4υ18 ὁχ οΘομίγουογβα 5601 10Π6 Βιι πη πάτιπ), 4110] ἀϊδουκοῖατ. Νϑο 
τ] πὶ Ταίοσι βερί πὰ ῃ10 ΖΕ ρΥρΙΙ τὸχ σγθοιβ αἴοτ 8ἰῖ ᾿π161}}- 
δοημάυ5β, ΡΒιοπιδίον, ΖᾺΪ ῬσΊοΥ ἢ ταρτιὶ ΘΟΠΊροΒ, Δἢ 6] 8 ἔγαῖεγ 
ΠδῖῸ ΤΏΪΠΟΡ Ενογρεῖαβ 11, νυ]ρο ΡΏγΒοοΩ Δρρε]]ατῇ 50 18 : φαϊᾶ 
ΒΟΡ[Π.:8 ϊαΓαᾺ 6 ̓αΓῈ ἀἸοὶ ροίεϑβὶ, βῖνα γοραπι 8616 πὶ ΟΥΙΔΙῸΓ 
ΑἸοχαπάογ Μαρηυβ, ατθος ἴῃ ἐπ ργρῖο ἀγηαβίϊθα ΘΟΠαΙΟΥ, 51:06 

ΠΌΙΩΕΓΟ Θχοϊυἀαίυγ. Ῥγθίογθα οοῃδίαϊ 1008 ἔγαῖσαϑ βιπγ] 8]1-- 
Ζαϑπάϊι ΓΕΡΏΔ556 ἸΏΪΟΙ ΔΠΠΟΒ 170-164; 564 ὑπι8 δηῖοα ΡὨ1]ο- 
ΠΘἴοΣ, 400 ἰεηρογα ἐβργρίυτμα ϑυτιι5 τὸχ ΑπΏΘοΒυ8, ἱπέτα ΠΟῚ 
86 Π16] Τη ΘΠ] ΟΣ Πἄπι5, οοουρανῖ. Οὐυδῖα ρἰετίαὰθ Ῥἢοπηοῖογὰ 
τηδἰυηΐ 16 ΔΡΊΙΟΒΟΘΓΟ : ΟΌΓΡ 8} ἀΐνεγϑα βθῃβοτιηΐ, ᾿ηΐτα, Ὁ] 

ΟΡυ 5 εγὶῖ, ἀΙβχαιγθίυγ. 
Αἱ ἐχργεβϑῖοσ εϑὶ δριὰ δι Ύ}]απὶ τεπιροσῖβ ἀεβίριαῖίο, Ὁ], 

Ροβὲ δἰϊδσυπι 1{Πὰπὶ ἀ6 βερίϊπιο τερα ἰοουμῃ ΒΌρτα οἰϊδίαπ,, 
βἴδι!πὶ ᾿ἴὰ ργοσααιϊῖ, 81:1, 844. : 

Ουυχη νῈΓῸ ὃχ Αβίᾶ σὲχ ἱηρτασῖ ἰδῖ8, ΓρΡδ6Ι 
Ῥὰγ ἀααῖ]α, 4ὰ] ἰοΐδτα ἐχαϊΐτα ρεαϊαπηχαα ΟΔἴΕΓΥΙ8 

ΟΡάμποεῖ ἴοσγϑπι, ἔγαμροὶ 40} οὐποῖδ Γαδ, 
Ετ σϑρτιατα ΠΕ ΡΥΡΙΙ ρτοβίεγποῖ, οἴ Οπλ 18 ΒΘοΌ η 
Αβροχίδηβ, νϑϑίυπι ἀϊβοθάεϊ ργθθάο Ρ6Ὶ Θάυογ. 

ΑὮ τρϑ]υ5 ἀεβηϊτὶ ροΐογαὶ Απιοοῦὶ ἘΡΙΡΠΔ}15 ϑυτῖθθ ΤΕΡῚΒ 6χ- 
ΡΘάπο πηᾶ]οῦ, δπποσυμῃ 170-169, 408 80} ῬΒιϊοπιοίοτο ἤργρ- 
ἴυπι ᾿πναβιῖ, ἰοῖδπι ΤΣΘΡΊΟΏΘΙ,, ἐχοθρίᾶ ΑἸεχδπάσία, σορθπι 6 

Ἰρϑύχα βαὶ [υγῖ5 ἔδεϊῖ, ροβίγεπιο υἱοῖοῦ ἀϊβοαβϑὶῖ, θχυνϊαβϑ Δ ΕΓΘἢΒ 
ἴευτα ΡῈΓ ΒΙΘὨΠ απ ἃ 86 ροββεβδο αϊτερίεαιο" Ἐχρθα]ομηετῃ 
6]5 ᾿πάϊοο τὩΔ] ΛΘ πὶ : ἤδτὴ ΒΘ ἀδπηι ΟΥΑΙ ἴ0 αἴσΘΓ 6 ἃ ΠΗ 168, 
40: νἱχ ἱποορία Βοπιδηθ Ἰορϑ!!οη 18 δἀνεθηία ἔτ βιγαῖα εβῖ, συθθαιθ 
ἃ Νοβῖσο ρίδπε γοϊοθίυσ. 088, αυδπὶ τυ πλυ5, ΡΥΡαΙοΙ1ο 

βουρίδηι 56 ἀοοοῖ Αμίίοομο ἄῤργρίυτῃ τεμεῃῖθ, ἄυπι Δ 'ρ8ο 

νοὶ οροίἀοῖυν Αἰοχαπάσγία νοὶ ᾿πισηϊηθηΐθμι [1416 ΟὈΒι ἀϊοποπι 
τὐπγεῖ - ρᾶυ]ο αὐΐοτα βοσίυβ ἀἰνυ!ραῖαπλ πεσΈ886 ἐβῖ, 4ασπλ ΤῈΣ 

ΠΟ 



ι 

ΥΙΙΠ ΡΕΖΒΑΤΙΟ. 

1Ἰάθηι οἶτοᾶ βπθηλ ΔΠῺΣ 1609, ΘΟποδϑ88 δα ἰδιηρὺβ ΑἸθχδπατϊηὶ 
ΡᾶςΘ, ἀϊδβοράεγεῖ. 

Ουϊάπι! δυΐεπὶ βεγβ Δ] Ζυδηῖο, βιχυιάθιῃ πδυἀ ἀυδ 16 ροβὶ 

ανθηΐυμι ἢ Ο͵α Δ ἰδῖ15 ἜΧρΘαἸ ΠἸΟΏ15 ᾿ΘΠΊΡΟΓῈ πιαϊδηἀδ ΟἸΏΏΪΆ 

ἴὼ ρυΥρῖο εἴ τὴ Ϊυάωα ργϑαιουπίαγ : ἴῃ ΠΕ ργρίο πονὰ οΠΊΠΠΟ 
δεηῖ5 ἔδία, χυϊη εἴ νοῖῃβ στο] !;ρῖο ἀδβογθηθα, Ποπλπθβαια δά 
)υδαῖοα βδογὰ δοηνθγίθηαι, 545, Β6ᾳι; ὅθ62, 54{.; 6ο6, 8464:; 

6λά, 544.:; γ322, 544.; γθό, 544. : ἴπ πάτα, δπλῖ5βα ἀϊι συμ 

᾿θογίαϊθ δ οἱϊα5 αἰεοῖο ρορα]ο γοβιὰθπάα, ὅ73, 544.: 702, 
864.; γθ6, 344.. οτυταμηαιιθ Νβδι γερηυπ), 652, 8564. Οὐ 

ὉΠΔη1ᾶ ροδβὲ ΑΏΪΙΟΟἾΪ Ἔχρθα!οιθιη ἰγγιϊα ᾿πδηβογαηῖ : ἰδπάϊα 

βογίαϑβθ Ἴχϑρθοϊδηάδα, ἀοπθοὸ γϑαϊτυγὶ ων 581Π}1} ΓΕΡῚΒ Πιαῖα8 

Ρογβανθγανιῖ, 1010 ᾿οΥΤΌΓΘ ργθοοουραῖδβ Δ] 4υδηά τα Ει1886 ΠΟμηΪ- 

ὨΠΊ ΤΙ Θη165 ναὶ 1ρ56 ἰαδῖαϊυν ΠΔΠ16}15 ργορ οί ἰοου8, οᾶρ. 11, 
ν. 44, 54.: ροϑῖ }ΠΠ|8 ὙθῦῸ {ὐγᾶμπηϊ Ἰηογίθπ, 4116 Δηπὸ 164 

οοῃδβθοια εεῖ, 114 ἀδηγαπι νθηῖα ἀθ] 88 []Β Ζὰ6 τηδηϊεβῖα, υἵ 
(οἰ 5 του πογὶ ἃ ογθάυ}}8 οσαουϊογαπι οδρίδιοσραβ, αᾶπι 8Ρ 
Ὁ}10, ΠΙΒῚ Ῥγογβὰβ ἀογο, ρβθαάο-ναῖθ θχοοριατὶ ροϊαθγηί. 

Αἱ Πρὸ ἀοοιβϑιται Εἶνγα! αὶ πηθηΐθπὶ ἀά6ο ΠΟῚ ρογπουθγηῖ, 

αἱ Βοτὰπι ΟΡ Π ΠῚ ΟΥΙΡΊΠΘΠ), ΟΡ 4υδβάδηι ἀϊοθη 88 ̓ πίτα 

οδυ.885, Θἴ18πὶ σΖυΔαΓΑρΙ ἴα ΔΠΠ18 ΡΓΟΓΟΡΆΓΕ ΠΡ] ΠΙΤη6 ἀπ ἀν εγιῖ, 
8416 84 οχίγεπηὰπ) ρῶπα ῬΉΥΒΟΟΠ8 Θναπι, δὰ ἀηπυπι σοΓίςα 
1.4. Ουϊά νετο ἴψπὶ ργοχη 8585  σγρῖο Πα ἀααε πον ΓΟ πὶ 

βίαια ἢ ́συϊὰ πηυϊαπάα ΝΙΠρΡΟΠγ πὶ βαοσαῦ αὐτὰ ρᾶγαῖυ8 ΑΡγὰ- 
Τ1415 {Γρῃπ5᾽ 4υϊά βρεγαῖαπη Νίεβϑις σαρηυτηῦ ΕΛ δ]18 
τη ας ἀοοῖ! ΥἹΓὶ σΘοπ]δοίαγοο ᾿πγα ΟὈ] ]οΙδηίαΓ. 

(ομπϑδίτυϊα πὰ ηο ρᾶΓί πὶ ΘΓ ΠΤ] ρθη παταπιὶ εοἰδῖα, ἀ1- 
ΘΘη πὶ ΟἿ 80 68 ΤΟΙΠΟΥΘΓΙΠῚ ΟΥΙΡΊΠΘΠΊ βυϑρθοῖδα ραΥῖ15, καὶ 9. 

ΠΘ606 ΔἰΙχυοῖ ἰΔηϊυχη ΔΠΠ18, 564 {ὙἸΡὺ5 ἔδγα 566 0.}}18, υ546 δά 

Οοϑᾶσοβ οἱ ΔῃοηΟΒ : ἢδο πχθ86 {ΘΓ ηἴ Τα ΟΠ 68. 

Ῥυιπηυπιὶ ἃ νοῦϑι 205 ὑ5406 δα ἤπεπὶ ΒΘοἴ!Ο}}}8 ὃ 3 ΔΡΤΟΒΟΟΓΟ 
ΧΩΪὮ] νἸ8118 811Π| ΔΓΡΌΙΩΘΩΪΙ ἸΘΠΟΓΕΠῚ ΟΠΊΏΙΠΟ αἰνεγβαῃι ἃ ἀυδραϑ 
ΟἸΣΙΏΖιι6 ρΑΓΈΡαΒ8, ὃ 2 οἱ 4. Νάχῃ ἴῃ Ὦ18 ΟΠ 85 ΠλΘ ΠΟ Ὀ15 ἰδοῖαμ! 

δϊ ΥἹΧ 6 Ὁ ΟΟΟΘΌΓΓΕΙΙ, ΔρΟΥ 551π|6 41 46π|, 17, 544.: 520. 864.; 

ΟὈἸΙφαϊα5 ρᾶυ]ο οἱ ορβουτιι5, 638, 544.: ἴπ ϑα πηηια ὙΘΥΒΙ 115 2.) 
εχ 516. Μίεάϊαπι νεσὸ ραγίθμι, ὶ 3, δηϊπηδάνοσι οοῃίηθο ἔδις 

δὰ 1|8πλ Ἀοτηδηδπι βρεθοῖδγα τηϑίθγίαα, σης αἰβοσία Ἔαργεβδυ 

Ἀοιιρο ᾿ρδιιι5 ποιῖη6 γ6] [18]16 γε] Πι6]!ἀάγιιπὶ νοὶ] απο ἀδγιη) 



: ΡΗΖΕΑΤΙΟ. ΙΧ 

(εοπέον 350, 544.;: 356, 844ᾳ.; 364; 4ι2; 464, 544.); παης 
Ἰμυοϊυῖο τηΔΡΊΒ, 564 ἰἀπηοη Βαυά ἀμθ1ο 5θηϑι, 8ιοπῖ 10015 8018 

οβίρπάριυν, 524, 544.; 330, 544.; 381, 5{4.; ἴῃ Β1Π1Πλ8 νΘΓΒΙΡῸ5 

ἴετε 38 οχ ιοά, Ιὰ οϑὶ, φυϊηία ἔξ οδυπλἢ15 ραγῖς. Ηδθο πλ1}}} 

για απ αἰ θιϊαπ αι] εἴ δυβριοαπά! ΟΓΙρΟ. 
Πεῖπάθ ποὺ ουπάδῃῃ 46 ἰδ118 γθρυβ ΔΡΏΟΥΪ 561 ΘΠ ΔΙΌ ΠῚ 

Ἑοοἰογομι. Νάαιῃ ἴῃ ράγΌ ρα ὃ 2 οἱ 4, Ἀοπι τηθηῖο ἢϊ ἰΔπαυδηὶ 

ΡΓΏΡΟΙΘμ 15 βᾶΠ6, ΠΟΠἀ απ ἰδτηθη ἰΔ ΖΔ ΠῚ ἈΠῚ15 801 546 ΟΥΒῚ 
[ΘΓΓΑΓΊΙΠῚ ᾿ΠΊΡΘΓΔΏ[5. [πλπλο ΒΌρΕΓΡὰ 111 σΘ 8 νἱχ 8}16Γ τηθπ]ο- 

Γαῖα αυδπὶ οἱ» ἀναγ τἰὰπὶ (14 5θρ6Ὲ Ἀοπιδηὶβ ΡῈ Γ ΟἸμῃ 65 510 0]- 
᾿Πο058. Πρ γοβ θαργοθγδίαγ) οἱ ΟὉ γΆριμδ8 ἰπῖγα συϑοῖδπὶ ρΈΓρο- 

{γαῖ88. θ6}}15 βδπηρα ΜΙ δοβάοηὶοὶβ εἴ Αομδῖοῖβ, ΖαΟΓΠη τ Θ ΓΙ 

ΓΕΟΘὨ 55:π|ὰ ογαΐ, ΡΘῸΟ]5, Ἰυχῖα ΠΟ5, ΔΠΏΪ8 ΔΏΪΘΓΙΟΓ. [ἢ τηθ 618 

Δυϊθπ ρᾶγῖθ, ἃ 3, π0}}18 στο δὺϊ Εὐτορῶ ΠΡ 5 οἰγουμα- 

ΒΟΥ ιΓαγ 18. ΟἸν ἢ 1α1|8 ροϊοητία, δε « 408 80] γϑάϊαϊ ἰοίΐατη 

ΓΟΡΊΏἃ ΡΕῈΓ ΟΥΡΘΠῚ » 51Π6 διῃμΐα ἀοτηϊπαίυν, 285, 5644. 
δαναὶ οἴϊτη σΟὨΒΙ ἀθΡΆγῈ Ζυδπὶ ἀϊνοσβα ργῸ αἰνευβὶ8 560110- 

πῖθυ5 Ἀουλδπᾶ Γαβρυθ]οα Πηραίυγ. Νάτῃ ἴῃ βεοιηάδ ρᾶγῖα Πρ Θγὰ 

δάδυο εἴ 8] ΘΟπρο08 οὔβθαυλαν ἀῃ]66 ΒΘΏΘαΙ 810, 175, 564. : 
Ῥοβὶ αἰϊυἀ τερτιατῃ ᾿μοιριεῖ, σῈΏΒ γῈΒΌΡ0.8 ἰρᾶ, 

ΜΘ Πρ 1ΟῚ οαρὶίε. εἰς. 
ἴῃ ἰδγίια δυΐθμ ραγῖς χυϊὰ αἰ σαδπι Βυ αϊα ἀοπλ 5 ρᾶτεῖ, 

ἀοιΠο8 5101 ᾿πηροϑιίῖο5 Υἱοϑδ᾽ πὶ πηῖαῖ, 80 ἀ6 ἸηροΥΙο, ἰδ μα υδπὶ 
ἀς πυρι!18, σομι ἐπα θηΐεβ νάϊ δχοῖριῖ (μαἰαπιο, 356. 544. : 

Ο πι0}}18 ἀϊνεβααδ [αἰτίη 811 Ἀομηο, 
εἰ ο118 δυτόααθ ἤμποηβ, ἱμΠπομποβίδ Υἱγᾶρο, 

ΕΡγιὰ τ}}}8 Ῥυοοῖβ ΠΡ 65, δηοι ΄δαια ἢ 68. 

Ηος νεῖὸ ποῃ δίη6 ᾿ῃιογοσθὰ8 ἴυγ 15 6] Πὰς ον]! 5, αἱ 

ἀρθγῖθ 10᾽1 ἀιοίταν, 464. 8544. : 
[τ4}1ὰ.. παυά 1|0Ὶ ΝΙ8Γ8 Ἔχίθγῃη 5 Ἰηρταδῖ ΔΓΠΊΪ8, 
ΟΙν}}}8 8εἀ 16 58 ῃρ 18, Π60 ἀ6}}}18 116. 

Ορταει. 

Οὐυπιχας 51:0 }}} 46 ἱγειθογ Ζυοάδπι ἰουτε ἴῃ ῬΗΓΥΡρΊα 8: "ΠΓῸ 

ἀϊχιββοὶ, 1ςῖ6 τηοΐυ8, ἸΏ41|ἴ, 411, 544.; 

ΑΥ̓ΒΌΓΟΒ ἰοῖο ργωβδριθὶ οσθὲα ἰὰπη] 118, 

ὐποαάδβϑααθ, ρθηυβ ἔγαΐγαπι ᾿ἰἰσεῖ ᾿πάρ  ΠΆΓΌΠΙ, 

Μαῖυα νϑηϊυ "Ὁ 5 1ἢ ργΏΪα, ΡΓΟρΡΊΕΓ ϑιηδηίεϑ, 

1Ἰά εβῖ, Ῥγορίδσ Υἱγοβ ἈΠΌ 0508, ἀοπηπδπα} ουρ!άο5, 408 ρᾶυ]ο 



Χ ΡΗΑΖἝΒΑΤΙΟ. 

Δηϊ6 ὈΓΟΟΘῚΒ 855: Π}}|4Ρ0ᾶϊ. ΟΥ]5 ΠΟΠ ἢΐΒ ἸΏ νΟΥΒΙ 0.5 ΔΡΤΙΟΒΟΕΓΘ 510] 
νἀδαίαν Ἀοιχηδηὶ Ἱπηρ ΓΙ νἱο 68, ΤΏ ΒῈΓῈ ἀἰβοογρῖϊ ᾿ΠῖῸΓ ΘΘΠΊῸ}05, 
ΡΓΘΒοσ πὶ ροϑὶ Νεγομβ αχιῖαπι 9 Οὐ οπηηΐᾶ τη πη6 ῬὨΙΠΠοπηεΐο- 
ΓΙΒ ΤΘΙΏΡΟΓΣΙΒῚΒ ρΓΘα οΙ ἀὰϊ οἰΐδπ ργθν! ἀ6ΓἹ ροῖμ1556. τθοῖα Ζαυσῃ 
βθηϊγεῖ Εννα! ἀι8, νο]αϊτ 88] θὰ δὰ Ρ6}1ὰ ον} ϊα γϑέοστα χαδ᾽ 

8ηῖ6 (ΒΑΓ 65 ΘΧΔΓΒΘΓΙηΐ : Δἴαιι6 ἤδδο ἱπΊ6Γ 8148 οαυ8ἃ ἔαϊϊ ΟΌΤ ΠΟ8- 

ἰΓΟΓᾺΠῚ ΟΑΥΤΩΙΠ ΠῚ ΟΥΡΊΩ68Β δἀ αἰ {ἰπ|ὰ ΡΠΗΥΒΟΟΏΙΒ ἰοηρογὰ ΡΓῸ-- 
ΙιΟΥοΓοῖ, υἵ ΒΌΡΓα αἀϊοίατα, πορα αἱ οἴπὶ ΟΥΔΟΟΠΔΏ15 56411|0- 
ὨΠΡῚ18 ΘΟΠρτιογθηΐ, 6 ΖαΡα8, ΠΟῚ ἴδπὶ Ρ6Γ 86 ρταυριιβ Ζυδη) 

ἴλς!]6 Θομηργεββιβ, νἹάθγιῖ ἀοοῖαβ νἱγ ΄αοπδπι τα ΓΆ 11 ᾿πϑιποῖα 

ῬΓΘΏΟΒΟΟΓῈ ΡΟϊμΟΥΙ ναῖθ8 ποβῖοσ ΝΑΙ Οσα πὶ εἴ Θ.]] στη οἱ 

ΤΥϊαπηνσογαπὶ Ὀ6}1Δ οἴν}α. ΝῸΒ χυϊάδπι ταῃίαπιὶ βαρ 8118 
ἰδλχαθ ἰοπρα ρῥγονϊ ἀδπὶ ΓΟΓΌΠ ΡΟἰ ΠἸοΑΤαπι Βοϊπίϊατα, ΡΟΪΥΡΙΟ 

]1χὰο ἀϊρπιδπι, 5:0γ}}15ἴ88 ξρτὰ σοποθαϊτηυβ. 
ΝΟ γεγο 51}151Γ15 ἰδ παση Ομ θυ8, 56 ἃ ΔΟΥΡῚ 85 τη ἷ8 Δάν γβῈ}18 

Ἀουγηδηοβ πηργθοδτ!οΩ 8 Ὠογτγοῖ ἰϑγϊα ρᾶσγβ, {08]65 μθ δβυῃῖ, 

4α!θι15 ροεῖα ἀαπιπδίδιη ὑγρεπὶ Δ] οαυϊαγ, 329, 544. : 
ϑιγαῖα Ἵδάδυθγι 5 ΘΟΓΠ65 ἴα {ΓἸΒ[1ἃ ΤΌΓΆ 
Ναίογιπι, 4108 ᾿τὰ Ὠδὶ, ραβίϊβνθ, ξδιηθϑυθ, 
ΒΕ ανθ βυβιυ]ογιηῖ αἴχας ᾿πηρ οι }}}}5 Ποϑι18, 

εἰ Ἰηΐγα, 467, 544. : 
Ταὰπι ΟΔ]1405 ΡΓΟΡΊΘΥ ΟἸΏΘΓΘ6Β ργοϑίγαϊδ [806 |8, 

Ετ ἴυα ΡΓΕΒΑρΡῸ ἰΔΘΟΓΆΡΙΒ οογάα ἀο]ογα, 
Νόοη 78πὶ δῖα ΒΟΠΙ5, 564 πυϊτὶχ ἔδοϊα ἔεγαγΆπ,. 

ὕτγυμι στδίυε ἰ8ῖ25 διιπὶ οἴϊοβὶ ν8118 ᾿ππδρὶ παῖίομοβ} 8η ᾿ἰπξδῃ- 
51581Π11 Β᾿ ΟἸΊΔΠΟΓΊΤΙ ἸὨ]πλῖοἱ ογα ἀ 6 18βιτηα νοῖα ἢ Ηξθο υθγο ποΖὰ6 

ΟΟΠΟΙΡῚ πεαὰς δχοορίίαγὶ ροϊπογαμὶ ΡΒΙ]οπιοίουῖβ δὰϊ οἴη 
ῬΒΎΒΟΟΙ 5 [ΘΠροΟΥΊΡυ8, ἴὰτὰ Ζαυχα Βοτηδηὶ 1 ἀ618 ἱπποϊπογαηῖ 
ΒΘΠΘΙ͂ΟΙΙ8 τηΔ 018 Ζύδπι ἰΠ] υΥ118. 

ΠΙΙὰΒ νϑγο, 40 ἀεὶ ροβῖθα διδυβοσυπῖ, ᾿πρ] 808 }}}}18 ΟΑΙΣ, 

ΟδυδΒα ΠΟΙ Θϑῖ ΔΥΟΒΏδ : Ορργϑδβᾶ ρ6ῃ8, οἂρῖᾶ οἱ ἀεἰοῖδ πγ08, 6ΧΟ]- 

50 1η ἴοι ρ ̓πὶ. Ηοο ργαβογῖπλ ὉΪ ΕΠ Π1Ὸ ΟΥ̓] Π6 ἸΠΟΘπ 888 ἔπογδηῖ 
Βοιμϊμυπι πηθηΐδ8, σιοά ἀρογῖα νἱάθγο εβῖ, 324, 844: : 

Οοςοϊάμξ ρεῃῖαβ,... γοδἱ5 εβῖ ροπᾶ ᾿χθπάδ. 

ΟἸηρΡυδβ, εἰ ἀυγα ροεγουπάσπμῃ Ἰ6ρε, αυοά 8] ἰδτὰ 

 λοΓΩὶ βεάσπι οἷ ταδρη! ρΘΠΘΙΓΑ]1ὰ ΓΘΡῚΒ 
ἘΟΥΓΑΙΙΒ σΤΑΥ ΘΓ ΤηΔ Πα 15115 ἀδηοθυ5, ΕΥΡῸ 
ϑιγδῖδ σδαδυουρι8, οἷο. 



ΡΕΖΞΕΑΤΙΟ. ΧΙ 

Ηδο 68ῖ ρεγρεΐυα δρυὰ Τἀεθο8 51 Υ}}185148 Θχ δὶ 1θιρ}1} σΟμ- 
ΡὈἰογαῖϊο, χυ8}18 Ἰερίταν ᾿ρτο Υ, 307. 844. Ὁ] ᾿ποθηβαμη ἈΟΙη85 
ΤΩΘΙΠΟΥΔΏΒ [510 (ΟΠ ΠΊΟΩΙ ρῥγΙποιραῖα } γαϑῖς ἀθὶ θταπι, τοξοσὶ 
ἼΠὰς ρΡοεῖδ ρῥδίγιβ 8618 ᾿Ἱποθηάϊαπι, δἴαιθ 118 Θχοϊδηηδὶ : 

β Ἐχβποῖθ ἘΡῚ βυπὶ ἈΓδ 40.188 τα ἔονεθα5, 
Ταιῦιὶ ΄αθπὶ ργθοϊριῖοπὶ Π δ Π.Π118 8 ΡΟ ΓΑ ΠΕΡῚ ἐ6 ἀ6 1) 
ΓπρυΓΙ8 Ἰἰογαπι τηδη 1118 ρΡΓΟΟ ΠΏ Β6ΓΘ νἹα], 

δαετα ρεγρεῖπο βογοηΐθια Νυμῖπθ, ἰδ ρ] πὶ 
Α βδ 015 ροβιῖαπι, Ζαΐη οἱ 5ῖη6 πε [αἰατυπι 

Ἐχ δηϊπηο φυοπάδῃῃ βϑρεογαΐαπι εἴ ΟΟΥΡΟΓΙΕ ἰοῖο. 
Ταῖτα βυπὶ ΡΥ Ὗ ἀεϑιἀογία, αἰ] Πρθηῖοῦ οὰπ Βα ρτγα  1οἴ18 οοπιρο- 
Ὠδηάδ. ᾿πνϑῃϊθῖυΣ δηϊτὰ ΠΡ 6. ἰσῖο Ὗ, οὐτὴ ἢδο ποϑίσγα τϑ γι] τὶ 

Ραγῖθ, ὃ 3, ΠΗ͂ΓΕ ΘΟΠΥΘΏΙΘΏΒ, ΠΟᾺ ἴϑπι 8118 ἀθ οδα515 Ζυδπὶ 
ῬΓΟΡΙο εἴιβαβ ἴῃ Ἀοτηδπιὶ ἹΠΙρΓΘΟΔΙΟΠ68, σαλγαπὶ γα] ΠοΟ 
ὉΠΌΠ, Θχοιηρίυχη 8|1, Ὗ, 161, 544. : 

Μογία 5 ̓πῖον ἴὰ ρϑββί μηδ ἔαϊα 50} 1015, 

ῬγΟΔὰΘ 118}15 τη ]α τ} ἔθ β, ᾿ἸοπρΆβααα 40] 65 
ϑοἷα ΡῈσ εἰδῖεβ, ἀδβογίᾷ, οοϊθῃιθυβ οὐρα, 

Ανογβαῖδ βου π) ργοργίαμμ:.. 
γα ἨΡῚ, νῷ ΒΕ ΡΟΓ ἸΘΓΤ υγΓ08 ἱπιραγὰ [ΔΌπῶ, 
Νξεμιδβ νἱρεγϑᾶ, δὰ γἱραβ υἱάπαϊα ᾿8 06 018, 
Ἐπ ΤΙθογὶ ἤσνίο {τ|8118 ἀ6ἤςθ  Γ18 χοσ... 
5014 βοϑϊεβϑῖα τηδῃ6, ΓᾺΡ! 1546 Ἔχθγοῖία Πα Πητη 18, 

Ταγίαγεαϑ δ Ρ118 βοά 65 1π8114}}}}15 ΟΤῸΙ. 
Ουογαμι πη] ΟΥ ΠῚ οαυιᾶ 68 ᾿ρ88 4υ6 Πρ το 1] αὐογιυτ, Ἰγὰ ΠΕΡ. 

θεὶ εἰεοἴυμη 510᾽1 ρορυϊυπι Θἀομηαπ16 ΒδοΓᾶπι Ὁ] ΟἸΒΟ 118 δάγοτ- 
5:58 Βα υ]οπὰ (81. Ἀογηᾶπὶ Νοβίεσ ρᾶυ]ο δηῖς, ΥὟ, τὔ8, 4[ χὰ 
Ρϑβϑίτῃ 51:0} 1516 νοοδηῖ), 

Ἐπ τοστᾶπὶ [14}185. Οὐ} 18 ΘΘΟΙἄθγα ΒῈΡ ΔΓΠΊΙΒ 
ϑδηοῖ; Ηδρτοδοσιπι ρΟΡᾺ]} ἀϊνιπααας τοπιρίδ. 

ῬοΥσο ρεὲῦ ἰοΐυπι ἔδεσε σχυϊπῖαπι ᾿ΙΡγατα Ἰμνθηϊὰ5 δα άθμπι ἜΡΡᾺ 
ἘἈοπιᾶποβ οὐἶα δαϑἀθιηαιι6 105818 ἰπιθπίδῖαϑ ῬΓΟΧΊΤΩΙ ΘΧΙΠ] ΣΏ}- 
ὯΔ88, ἸΠΙΘΓΔΌΤη ΠΙ546 1 ΡΓΟῸΡΘ νεγθ!5, αἱ Υ, τότ, 544. (οἴ. ΠῚ, 
467, 544ᾳ.). Οὐἱρυ5 π|8}]} βίπη]Ὲ ὁσουγτιῖ ἴῃ ἴθ ΠΡΥῚ ΡατΈ θα 5 
8. ἃ γνεὶ αὶ 4, εἴ Ἰυγε χυϊάδηγ, πομάππὶ ἐχϑιδηηθυ8 σαυβ]5. 

Ηϊπο αυοά οΪττη βυβριοαραΣ, ἄγπν8 πὰπο ογθάο ᾿Ρογι 8486 
δίξετηο, ᾿π᾿ετροϊδίογεμ ᾿ἰδγὶ ΠῚ δυπιάεπι 6886 οὐχ ΠΡ τ Υ ἀυο- 

ἴοτε : Ξε εἰ δἀάδιη οὕτα δυοίοτε ᾿ἰΡτὶ ΥΠ], αὶ τ. Ναπι 41 μος 

μη 



ΧΙ ΡΒΕΖΕΑΤΙΟ. 

ΡΟΒΙΓΕΤ ΠῚ σΑΥΏΘ ἢ σὰπὶ ᾿ΠῦΓῸ Υ αἰϊθητ 15 ΘΟΙΠρΑΓΑν ΓΙ, ρτι08- 

οοῖ, φυοά εἴϊᾶπι ΟἸ1πὶ ν᾽ ἀἜγᾶτη Δὰϊ ργρβθ βογδη, 6) βάθη ἀεὶ 
ΑἸ ΧΆ ΤΙΩΙ Ἰθδημ πὶ ἰΓΙΦΘ ΘΔΥΠΊΙΗΪ ΔρρΟΒΙϊΆΠ1 : ᾿ΘΙΏρι18 ΔΘ 
ἸΏ αἰτοααθ ἀδδιρμαίαπι, Απιομῖηὶ ῬῚΙ 5β6ὰ ἰγὰπη ἱπιρογαῖο- 
τα, Υ, ὅο, 544.: ΥὟἼΙ, ὅο, 544.: εδιμάδπι ἀθ Ηδάτιδηι πιογῖθ, 

ἰδηαυδπι ἈοπΊΔη15 ἴλια]1, περηίαπῃ, Ὗ, 49. 54.; ΥΠΠ, 59, 544.:; 

ἐαβἀ6πὶ ῥγβΟΓῚΠ)] ἴῃ ἘἈΟΠΊΔΠῚ ἱΠΙΡΓΘΟΔΙΊΟΠΟ5, 4188 ΒΌΡΓΑ 

ρτο ΠῚ, καὶ 3 οἱ πρτὸ Υ͂, Ἰερίπιυβ, δοουθὰ5 46 δῖ δἰ 81 
ΔΟΟΓΡΙΟΓ6Β ἰερεηάδβ ἰἰργο ὙΠ|, 62, 544.; 79, 544.; 93, 544.; 

125, 544.; 191, 54.;: 152, 54.: 165. ὕπαπι ἀοηίχας δυοίοῦ 5 

ΡΤΟΡΟΒΙϊ.Πι ἸΓΙΡ5 Βαργα 10.115 ΟΔΥΠΊΠΙ 5 ΘΟ πηὰπ6 νἹ οἴ ῸΓ 

ΡΓώαβ56, ὑπυβαὰς ρτῆσὶ βοορυβ, υἂἱ Ἀοπιθ ργοχίπηιβ ἢ πὶβ 
ΟαπΠῚ ΡΓΟΧΙΠΊΟ ΓΟΡᾺΠῚ ἤπεα ῥγαϊοδίαγ, Απιοἢτιδῖο δοοδάθηῖθ 

]Δπη)απιχυς δἀβίδηϊο, ἤος ἰδπίιπι ἀἰβογι ΠΏ ]η6 Τμΐ6Γ ΠΠΡΓοΚ Υ οἱ 
ὙΠ], ὃ τ, φυοά Π|δὲγ φυϊηῖυβ ἴῃ πὰ Πα] ΘΟΙΠδρτδι Ομ 6 πὶ ἀ651Π11}, 
ΒΕΟΌΓΙΒ ααϊὰ ροβῖοθα ἢδῖ: ΠΡ 6 ΓΡ οοίανῃβ, ὃ 1,) ἰομρτὰ5. ἸάΘ μη 8Γ- 
δυχηθηῖυπ) ΡΓΟΒΕΩᾺΪ νἱάδιαγ, ἃ τη] ρΓΦΒΘΏ 15 Ἔχ ο ἀπο θη 8 
Δ ΤΘΓΙ5 πλυη] ᾿π᾿Ππτη, σαδπίαπι ἐχ πιὰ! ὸ οἱ ἰγυποδῖο ΘΡΙ]ΟΡῚ 
βπε οοἸ]ἰρὶ ροῖεβι, 408 ἀδ γὰ πο8.8101. 

Αἰεηῖμα ροΐετδηϊ ᾿8ϑῖΐα οπιμΐα 46 δΧχί Ὁ ΤῺ18 ἱπρετῖ! ἈΟΙΠΊΔηΙ. 

ΠᾺΠΘΙΖ6 ἰρϑιὰβ ἴδ !5 ΡΊΘαΙΟῚ διηθ τὶ 1{Π{ Ἰπτογροϊδιοηθ. 
5826 : ΠΕ4.6 1ὰ 510Ὶ1 ᾿ην41 Νοβῖογ τὰ ΠΡ ΓΒ Υ εὐ ὙΠ], αι. 868 

. Ζαυπι ΡτΥἰπιβ ἴρβα ᾿πἀθογαπιὶ δοοθάσδγεϊ δά γεϊγαοῖδηα βἰνθ 

οοΙηρ] ἐπάδ δι Ρυ}}α ναιιοἱ πα [ΑἸοχαπάσιηδ νἱἀο]ίοεῖ, βοἷα ἴὰπηο 
ΒΌΟΓΌΠΙ τη Δ} 0118 ΤΟΓῚ 80114), νοὶ, χυοα ΕΓ οπημῈ5 νο]μηῖ 
[Α]ΒΑΥ} 1, ἤονὰ Ὑϑίογ ΡῈ 5 ἱπητηϊχῖα τηυϊαο 56 ραΊΓΟΟΙ ΠΟ τὰ ΓῚ : ν6- 

ἴογα, ἴῃ αυϊθὰ5 πιδῃ] θβϑῖο η1}}}] ροΐεγαϊ 84 τδοθηιὶοσαμι δἰδίαπι 

νἶο65 γϑίεστὶ, ὁρρογίυπιβ δα! απηθπεῖὶβ εἴ δά σΟΠ ΠΏ Π65 Βὺ0 

ἸΘΙΏΡΟΓΕ 56 η50.5 ΔΟΘΟΠΊ ΠΟ 118 ̓ ἰδοϊογαπι ἀνά Βάοἱ οοιημηθηάᾶ- 

νἱῖ, αἱ 4081 πον 5 ΡΥ] ποσὰ δα! οηὶ σταῖίαπὶ να]ρὶ εἴ πὰς 
(φυϊάπι δηϊπὰ 9) αυξεδίαμη ρᾶγαγεῖ. [ὨΘΌΡΟΙ ΠἸΙΠΙΠ]Θ ἸΡΏΟΓΑΓΘ 

Ροΐεγαϊ υἱγ 1π16]]Πρθη8., ῬΓΙΟΣΙΡὰ5. ΘΙΡΥ ΠῈΠ15. 1ᾳὰ πιᾶχῖπηθ ΠΘΟ 

ἸΠ] γα ΟΡ}1Ο] ρο586, υοά ροϑὲ Ἀπ ΟΟΝ Θχροαϊοηδπὶ δ] 546 

056 }}} σα υ88 πιὰ [8 1η 115 ΡΥ ΙΟΘΓΘΏΪΟΓ ΓΘΓΆΠΙ ΟΝ" πὶ ΒΘΟΓΔΙΆΤΩ- 

406 ἴῃ ῥργρίο εἴ οχῖγα ἀὐσγρίαπι οοπιπιαϊδίο 68, αυδγαπι 
πὰ }]α, ατἱ ἀϊεϊαπι εδὲ, 84 οἰδοιυπι ρεγνθπῖσβοι. Ηαΐο ομ)δοιϊοιὶ. 
ΓΟΒΡΟΠΒΌΠΊ ΓῚ ρυΐϊαν!: ΝΟΒΙΟΓ, 51 ροβὶ οτίαβ ἐχ 11 Ἄχρθα!πιοηα. 

οδἰδιῃαῖθ5 8]14υᾶ ββργρῖο 40.165. εἴ ΠΟΠΏᾺΠ]ΟΓ ΠῚ 81ν}6 ΔΠ8Ο- 
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ΓΌΩ. δῖ ν6 δἰ βου] Γαπῃ ἸηἰΘ να] πὰ σοησοαεγεῖυν. (Λα ᾿ρ56 

[λοϊεπάαπι ουχανῃι ἢ15 νϑυβϑιθυβ, [Π], 2.14,.884. : 
Ετ ὉΡῚ τηᾶρηὰ δά οἰδάεβ, ἤρυρίο, ἰπάβαὰθ. 
Ιηνιδοῖ [πηοϑία ἀοπιοβ, ηἱΪ ἰαἶὸ ἘΠ. ΘΏ115 ; 

Ἰπουπηθοίχαθ 01 ἀἰΒρεῦβιο, ΠΊΟΓΒ4..6, [ἀπΊ65406 
ϑερίπιδ Ζαυηλ ΓΕρΡῸΠΙ ΒΕΓΡΒ θεῖ : 1Π46 αι !Ε5668. 

Νοιίδμαδ πιᾶχὶ πο γευθᾶ ᾿8ῖᾶ : « 146 40}165665 », 418 ΠΟῚ ἴθ ΠΠΘ ΓΘ 

6486 ἰενιῖογ [Δοῖᾶ 6856 πηοηδίγαϊ (ὰοϊὰ5 Ὠ1ΠῸ ΠηΔη)} [6810 ναὶ ρᾶ- 
ἰδαπὶ ἴσο τεϑρίοίεπβ Πἰρσὶ Υ νογϑὰ8 4507. ἀθ ΟἸεοραῖγα, νϑἱαυὶ 

΄υϊηΐα ροϑὲ ῬὨΠοπηδίοσγεμ γορῃδίυγα : 
Αἱ ρεῦθεγα ἴῃ 4αϊηΐο ροβίφαδιη ἀδ οἶδά χυϊοῦιῖ 

Ζργριυβ... 
Ουδεπαιι Θηϊτ 11} οἶδάθβ, δὶ αὰ0 ρδγιίμοῖ Χα δι 15 ροϑί ᾿ρ58Π| 

ἸΏΘΏ[Ο ἢ φαδηϊνα Πδσὶ αυϊπεὶ ἰδοϊογοπι τὰ ᾿μτε]]δοϊαγαπι βρογὰ- 
ΥἹ Νοβίθι, 151 ἢ860 βου 1 θ6 8 ἀ6 Ἰηϊθγροϊδτίοπα 808 ᾿ΡΥῚ ΓΙ 
ἃ0 ἀθδ 1}]1οὁ Βδπιβιοο, « ἰπ46 4υϊαβο65 », σοριαραῖ 
Ουῶ 8ὶ δι βγιηδημάδηι ορὶπιομθ πλθᾶπὶ ἤθη ἃρυπάς βυξῃ- 

ΟΟΓΘηΐ, ᾿ὨΒΌΡΟΙ ΟΠ ΒΙΓΆγαΣ ροηϊ τη τρια 6 οδἰαγμ δῖε 8 

4085 Πδδο τοΓιΙὰ ρᾶΓβ ΘΟΠΙρΙ δοιυΣ, οοπϑαδίαπῃ ᾿οαῖ 5:0 Ύ}}1Π15 
ΟΠΔΏΙΡῸΒ πηδίοεδ πη, ἴῃ ἴδ ἴᾶπλθη ΡΟ 55: πηὰπὶ 86 οἴ Ιοη 6 ΟὈΒ6Γ- 

ναῖα ἀἸσΊἃ5 6556, αυϊρρα δἀ ποίϊογα θη ρογϑ, ἰἀ εϑῖ, δα (ἰἐββαγ πὶ 
τιθάϊα ἰηῖεῦ Αὐρυβίαπη εἴ Απίοῃ!ηο8 Τορᾶ, ρΡδγΠηθηῖ65, ϑ6α 

Βα σοπληοά 8 Θχροποηῖυγ 'ῃ ΠΟΙΪ5 88} νο] απηΐη!8 μοι γο- 

ΠΟΤΕ 
Νυῃς ῥΥθΠ.15518 αυθ δά γϑγπὶ ἱπι 6 ]ΠἸρθη 8), ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΆ 

Θγδηῖ, ἰοουχ Ἰιοσοῖ δάϊγο τῆι οἱ οἰαγϑϑίπιο Ενγα! ἀο χηδχὶμηθ 

σΟὨ ΓΟ ΘΥΒα πη, ἀρ 706 ΠηᾶΔΧΙΠ]6 ΘΟὨ ΓΟΥΘΓΒΙᾶ : ὨΟῺ ΘηΪΠ. ἴο Ὁ- 

1125 ἸΏ04Ἃ0 υ}08 ρᾶγ 8, αι} ᾿ρϑ108 ἰπρνὶ ΠῚ δεὰ δἴϊαπι ἰοῖὶυ8 

ΘΙ.) 1η66 οΟ] ]δοἰοη!Β αἰ 01] Ἰπηὰπὰ Οὐ βου ΒΒ: πη 486. 

[πἸτὰπὶ 511 ἃ νϑυβιθὺβ 381, 544.» 1] ρΓΙπλὰ ΠΟΡῚ8 Ἰπῖοῦ Νίδοο- 
ἀομδβ εἰ Βοιηδῃοβ αἰ πιεηάα [18 οσουστιῖ. Νά αυσπὶ ρᾶῦ]ο 

δηῖα, ροθίϊοο δύ ῖγιο, ἀδριηχίββαῖ ναῖθϑ ᾿ΠΠΔΡΊΠ 6 Πι ΔΌΓΘΩ Οὐ] 5-- 
άδῃι []1οἰ 4115 τη Αϑίὰ Ευγορααυθ ρου θπαα (Δ ροῖϊὰβ ἴῃ 7 - 
ἐξα 5018 880} πηῖτὶ ῬΘΓΒΑΡ ΠῚ ΠΏΡΘΓΙΊΟ ἢ), 5]5 ρεγριῖ, 28:1, 544. : 

Αϑὶ Αβδια [δῖ]. ΝΙδοθάοηϊα βρεγὰ νυ]ηι8 

[πίεγεῖ ; Ευγορθααδ ἀοοῦ βυσογεβοαῖ 8οΈγθὰ5 

ϑαΐωυγηι ἀθ σεηΐς ποῖμα βϑιυ!βαι6 ογθαίδ. 

{16 χυϊάεπι να]!άαπι τὰ γι8 ΒΑΡ υ]οηα ἀουῃδρὶς ; 



ΧΙΥ ΡΒ ΕΑΤΙΟ. 

Εἰ χυᾶ 50] τϑάϊαῖ, ἰοΐυχη τερίπα ρδῖ οσβϑχη 
Ἠιοῖα, τγαμδῖ τηϊβογαπι ἔβα]! οἰδὰθ ΓΌΙΏΔΠ, 
Νόοη δά τηυ]εναροβ ἰερεπιὶ δχϊθηβαγα ΠΕροΐε8. 

Ἠοτυπι βεουμάυμῃ βεχαεπίεβαιθ νϑγβὰβ Οδβίδ!ο ΘΙΡΥ]ΠΙΠΟΓΌ τη 
ΘάἴτοΣ ἈΕῚ ῥυἰπλιιβαι 6 ἱπίογργεβ βάθηίον δὰ Ἀοιηδηος τοῖα], 
Δαβογρῖο δα πιδγρίπεπι ἈΟπιδΒ ποιηΐπδ, οἱ σθοῖδ : ΠΒ1ΠῈ ἴὼ 1ΘΡΠ0 
γ ΓΒ ΠΘΠα 8:10 πὰ ἰδ « 86 ν 5416 ογδαῖᾶ υ, ποῦ Ροϊοϑβῖ δ] ΠῸΓ 
σύυδπι ἀ6 Ἀομηυ]εο 85}]0 οδρὶ. ]ασαδ δαοῖοτ Πθσὶ ΧΙ, τρθ9, 344., 
Ζυσπη ἤθΠΟ νϑγβαπι ἰῃ 8.01 ΟΔΙΤΩΘῺ ΓΘ β]δίαχη ἀθ ΑἸ]δχαπάτο δἱ 
δοθάομιθυβ δοοίρεσγα υϑ]]οῖ, υἱεἰπια γερθα ΒΌΡΡΓΕΟΒβϑιῖ. ΕΓ ϑῖγα 
Ἰαθόγανῖι Εν! 5 (Ὀἰββογὶ, ραρ. 13} αἱ ΠΙδπὰ ΒΟΓνΟΓΏ ΠῚ γηθῃ- 
ὕομαπι δά βδηβυμη (ΙΒ ΘΠοὩ]Π6 ἸΤΆΒογθὶ : ΟΠΊΠ68. βο ]οδί. 
ΑἸΘχδῃ τὶ βιιοο β80Γ68 ἃΡ δυοίοσε, ἀφο Βοπλῖηθ, Ταΐδ το] ρίοπο 
ΒΕ Π11165 οϑϑθηΐ, Ἰρηοθῖ 68, 1Π|ΌΟΓα 68, Ἰάδοχαα ἤρυγαῖο βδηβα 
ΠΟΙ͂ΠΟΒ Εἴ ΒΕΙΎΟΒ ΠΔΡΙϊΟ8 6586 : 4.81) Ἰπίογργοιδι μαι, ἀυΐα 
ΤΩΪΠΪΠ16 ΟΠ ΤΟΥ 5 1118 οονὶ ΟΟΠΥΘΩΙ;, 88115 511 51Ππ6 οχῃ- 
τ ΘὨἴΔΊΊΟΠ6 ᾿ΘΟΙΟΓΙ ΡῈ ργοροδβιιῖββα. 

Αἱ {τυταρῆαῖ Εν] ὰ ἴῃ Ποὺ νοῦβα : 
ΠΠὰ χυϊάθπι να]ϊάδπν πηὰσῖ8 ΒΑΡΎ ]Οπα ἀοηηδρίι. 

Νες δἴϊεπάϊι, Νδοθαοῃϊοῖβ χαΐρρα γεβὰβ απο ΡΓΘοσουρδίι5, 
Ροβῖ Τγα)δηὶ υἹοίϊοσίαβ ἢυσπο οαρῖα ΒΑΡΎ ]ΟμΙ5 εἰτὰ]ὰ Πρμ 
πϊπυ5 ἀθ Ἀοπὰ συᾶπὶ ἀς Νίαοθἀοπία γϑχυχη 6856; ΠΟΡῚ5 ἸΡΊΤΩΣ 

. ΟὈ]1ΟΥ ταϊπῖπηθ ροϑ86 ἢσπΟ ὙΘΓΒΌΠΩ, [τὩτη0 ΓΘΟΟΣ Αγ Ροϊυϊβδβοῖ, 
81 νο]υδβοῖ, Υἱν ἀοοῖυβ, ἴῃ ΔΙ ΠπΙ5, ἀρβαγάα β8η6, βθά τη 
νυ ]ραῖα ἀρυά ᾿πϑρίδηη ρΡ] Ρ ί ᾿δοϊατίοπε, ἀ6 ΒΑΡΎ ΟΠ απ 5 
ΤΙΡΕΙῖο ἃ Ἀοπιδηΐὶβ βυρδοῖα νϑηδπ ρεγογευΐββ8 ἰδτηδια, δά 
{υδπα ἴδ Γ᾽ ἃἰυαάσπι 510 }] 1518, μἰο δὲ Υ, 3 οἵ ΧΙ], 4ι:, ου}8 
ΘΥΓΟΓΙΊΒ ΟΥἹΡΊΩΕΠι 800 Ἰ000 ΟυΒΕΓΘΠΊΙ8. ΘΘΠΌΘΗΕ8 γΈΓβα8, ποβίσὶ 
ὨΘΙΩΡΕ ἰοοῖ ἴγϑβ α]τπ|ο8, ραῖδϊ πϑιαῖγὶ τηϑρὶβ ἔλνεγε ορίπίοηὶ, 
φασπὶ δὰ υἱγαπηαι8 βαηίθπι, 8.1.0 Υἱοβδὶπ) τε ΠΊρΟΓΘ ᾿Ρ ΘΓ. 
ΔΙΩ Β5ΌΓΆΠΙ, 5606 ΡΟΞΒΙὩϊ ΡΕΓΠΠΘΓΘ. : β 

Νεο χαριησχύδηη οὔἴϊεπάεγο ἀο)ροῖ ΧΖυοά 1) ἴδ ΔΙΣΡΑΓΌΙ) θθῃ- 
ἄστη ΟΟΠΙραγαῖοπο Νίδοοἀομπία τηΐπιιβ ϑραῖ! οθιίποαι 4υ8 1) 
Ἀοτηα, ὑπυπὶ ΠΕΠΙῚΡΘ ὙΘΓΒῸΠῚ ΡΙῸ Ζαΐπαιαθ ἈΟΠλεΒ ΘΟποαβϑίβ - 
14 δπῖτῃ 8188 χυοααα ἴῃ 5:ΡΥ}}1πὶ5 ορβογνδῖαγὶ υἱ ΓΥ͂, 88 - ΥΠ, 
τοδ; ὟΠῚ, 8 : δΔάεο ρορυϊογυπι, βίους ρυϊναϊοσυμι, δνογβίβ τθ- 
θυ, οἷο ΟΡ 50] 68610 τηϑτη σᾶ. 

Αἱ Εν] ἀπ ἰοῖδπι Βᾶπο ρεσϊοορθη εο ᾿ἰθεηϊτίυ8 ἀθ Ναοδβάο- 

4 
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ΠΙΡὰΒ δοοδριῖ, 40 [Δ01}108 Βαχυθηῖα δα 5'Υ1Ὸ05 8:.08, ΖυοΟΣΌΙι 
τηλχίπια ραυάοϊι ὨΙ5ἴοΙ 5, ̓λησαδηι Νίδοδἀοπυμ μογθάε8, γ8Π8- 

ξειτεῖ. Ναπηι υἱγαπιὶ 1] πΔ πη] υδῖυμα οἵ υἱἹο]θηΐαμ, ἴῃ Αϑιδηὴ ὃχ 
ἸΏΡΙΟΥ 50 γεηϊθηΐθηι, 388, 864. : 

Ὀεβοοπάσδς βυθιῖυ8 πος ἔλπᾶο δυάιῖι8 ἴῃ ἄρτΟβ, 

ἘΈ] 1068 ἄρτοβ Αβι|2, οἵο., 
Βοη ἀυθιῖαὶ Απιοοϊναπι ἀρτιόβοογα Ἐριρμδηθηι, Ἀοπιᾶ υ}] 8]1- 
χυδπάϊα ἀεϊοπῖαβ Ο0568 Πιογαῖ, γερθηῖο ἴῃ δὺ8 τερτιᾶ γαἀθιηΐθι. 
Ἐβιο, δὶ ἢδο δἀδυοάυηι γϑοθηῖϊα σδπογθηΐυχ, υἱ νἹάο]οοὶ ΡὨ]- 

Ἰοπιδίουῖβ το ρουΡυ5, οἴϑι ὯὨ6 ἴὰπὶ χυϊάδηι ἴῃ ἰσγρῖο να]άα 
ποῖδ ἔμ!386 ΟΥΘα101]6 6ϑῖ. ϑῖπ γθγο Ῥῃγβοομβ, αἱ ναἱν Εν] 05, 
Ιά εβϑῖ, φυδάταρίπια ροϑῖ δῃμηΐ8. 418 ΠΟῚ ΠΗ ΓΘΙΌΣ ἴ8Π| ΡΓΟΪΊΧΑμ, 
ἰδτηχια 30] ΘΠ 6 β6υὶ τη θη ΠΟ Πμ6 πὶ ᾿διὰ8 Γράϊτ5 Ἰατιἀυάυτηῃ 
ΟΡ] ογαῦ ἢ Ζασπι ΟΠ. 68 ἔδγα, 15] {4 |101, ΟὈ]Π1 εββϑθηΐ δῃ Ἐρ!- 

Ῥθδπεβ Ἀοπιδ ΟΡ 568 ἔμ!Ββοῖ οἵ ΄υομηοάο εχ 11} ουϑίοα!α ανὰ- 
5:586ῖ:; ργβογίπιλ σΖυῦπι ἀδ 6]5 ἴῃ ργρῖο εἴ ἴῃ 7 ά2θᾶ ταθι8 

δε5118, τη]ο 58η6 Ρ]08 πηοπηθηῇ ἀρυὰ ΑἸΘχδπαγιηοβ εἴ ᾿υἀ2505 
ΒΑΡΕΠΏΡυΒ, ρ᾽απα σοπιίϊοοϑοᾶϊ ναΐθβ. ΕἾ Χυογβαπι 116 γεγρο- 
ΤΠ. ΔΙΏΡΑρΡε5 ΠΠἸοαὰς ἄσαγατγτυγα ἰδοῦ γα ἰδησυδπὶ δά ποπιθη 
ἀἸβδι μι] πὰ ΠΟΙ 8 Ἰατηἀπάπιηλ τόσα, ΠΟΩΙα ἴῃ ϑΥΓῖδ, 
ὨΒῚ δηΐα τηυ] 108 ΔΠΠΟΒ ΤΘριιανεγαῖ, αυδηῖ0 Ππυ5 ἴῃ ἐΕργρίο, 
ΔΙΊΘΠΟ ΤΘΡΊΟ ! Ὁ]]Δ τὰ ΟὉ σαυδᾶπι ΤΟΙ ΙΘΈ Πα] ἢ ἡ τς 

ϑιδῦτη γ6ΓῸ ἰΓΔΏΒ, ΟΣ δα 68 ὈΓΊΠΟΙΡΙ5 ΠΟΥ Θ ΠῚ), ΓΘ ἸΟΘ πὰ ὩΠ Δ Πη 
ΤΟΙ Παυ η118., 306, 54.., δἰασι πεαρα Επραΐογα ἱπρυθογθηι, 
εὐβ]]πάδπι πιοχ, αἱ αιϊ ροαδῖδ, ΘΟΙΤΙΠῚ ἸΡΒΟΡΙΠῚ ΡΓΟΪΘ ΖΌΟΓΆΠΙ 
Ῥσζοίθηι ἀθ]θγα ραᾶῖϑγ νοϊαεγαῖ, Εδοια μοο αἱ πλὰτῃ 46 Πειϊμοισίο 
ϑοίεσε οἂρὶ ροϊεβῖ, σορπδῖϑε ΒΕΓΡΙΒ Θχβι! οίογα 8100 58ΟΓΘΊ66 ; 
ΠΕΩῸ6 δρῸ 8116 Γ Ἰῃιουργθίδγὶ νϑ] ]} θη), 81 οὐπὶ Εν] άο ΘΥΣΙΘ. 

ΠΕρΡΟΙΙ5 ἰπβχυβ Ὠγογθμι. 564 τηᾶν]ῦ 1ρ86 ἀ6 7 6518 ἀοοΊρεγο, 
ἰδ ηαύδηη ἔα ποϑῖα ϑ6,θιο ἀβ σεπῖθ, ϑοῖθγιβ γ6ΓῸ ΧΘρ πὶ 6 8]- 

ὈΥ}}πᾶ ργορ μια ἃ0 ρέμα 6 ϑυγῖδ 18 ὨἸΒ[ΟΤΊ15 Ὠ68010 Ζαοϊηοάο 
ἐγδαϊῖ, Ἰοριεπιὶ ᾿οοὺ ϑο] θαοιἀαγαμπη μΘΓΘ 15. Ῥγο οοὸ ΑἸοχαηάγυτῃ 
Βαΐδπι ᾿ηϊσαάϊ:, ἈΒοάϊαπι Π] πὶ Ἱπηροβίοσθπι, δαϊ 51 418 ρ] 8 
Ἰπάυϊρεαῖ, ϑρυγίαπι δηϊθᾶχιθ Ἰρηοίυτῃ ἘΡΙΡΒΔηΪἷ8 Β] απ, Ζαδία 

ἀδοθῖλ 5 γι ΓορΊριι5 Β σΟΟββόγθῃ ἀδῖ, 56 ροϑὲ ἀδοθπ οογηυᾶ 

δἀνεηιτυμι δηριὶ σογπὰ, πᾶς βρΌγαπι ἃ Ὠδη16]6 ΔΟΟΙΡΙΘΏΒ, 

ΟΆΡ. 7, ν-. 7, εἷ τϑοῖθ συϊάδιῃ, Ὠ181 δα άθπὶ οογηυδ 46 ἄδοθηι 
Οϑαγθυβ, διοαϊ ἰηἴγα αἀἸοθη18, ΓΟΟΌΓΒΟΓα δβϑθηΐῖ [ἢ ἈΑροοεὶ. 



ΧΥῚ ΡΗἘΒΑΤΙΟ. 

ΟΔΡ. 1790. 12, 544. : ΄υδγε 0] πὶ 6χ 118 πιθίδρῃμογα νοὶ ἄσρυ- 
τη θηϊαπ να] ἸΠ] ΟΠ 501} ροϊοϑῖ. {Π| 46 ροβὶ ΠΡΙΡΠ8Π18 τηογ- 
16π|, 18 ἃ ροεῖδ ἱποογίαμπημ ΟΌΓ τηϑπηογαῖδη), β[811ΠΊ, 81 ἀοοῖο 
νἶτο Η4ε5, Βαϊα ἱπάυοϊυν πος νεγβα, 307 : 

Αἴφαθ πονᾶπὶ ρἰαπίδτη ἀθη18 6 οογηῖθβ εἀεῖ, 

ποτυη]αθ μος Βοι81|ο]ο, 4οο : 

Αἀπαῖμππι ΓΕΡΉΔΡΙϊ ἀθπΙ 46 ΘΟ. 
564 ᾿ητογιηθάϊ5 ναγβὺ8 299. σοττυρίυδ, αἱ οὐ] 4υ6 ραῖεῖ, Π1}- 
ΠΙΠΠΘ4ὰ6 ΘΧροαϊεπαάυβ, ἸΠΙΟΓΡΓΕΙ͂Ι ΠΉΙΓΆΤ ΒΌΡΘΓΙΙ ἱΠΙΔΡΊΠΘΠΑΙ 

οορίδπη. Νὰπι Ζυαυμη νεγβὰ8 ᾿βῖδ, 40.8]15 τὰ! ]ῖυ8 ἴῃ πηᾶ- 

ὨΟΒΟΓΙρί15 ἰεριίατ, δα ]Πἰθγάτα 118 51 εχ στίβοο ἴῃ ἰδιηπ 
ἰρδηϑίουεπάυβ : « Εἰ ρ86 ἃ Η]115, 41|5... (βϑοχυπηῖυῦ δ] φαοῖ 
βατραγ νοοβθ) ρεββϑυ πη δ ηυῦ », νὰ] Εν  ἄυ5 ἤος νϑῦβὰ 
516: ΙΒ ΟΔΥῚ Βαΐδπιὶ, « ἃ ἢ] 15», ἰά εδῖ, τερυρηδηῖθ ᾿ἰοοὶ ρτοδ 

ρας α5ὰ, ἃ Δ Ο] εβοθηθθυ5 αυ!υδβάδπ), να αὐ 1086 νεῖ, ἃ 
᾿υνααθυ5 ΒΟ] τοῦθ. ᾿πἰσυιβιιπλ Ώ ϑ το Βο πὰ, Ὀ6]]Δἴογαϑ ᾿ϑῖοβ 
ΓαρῈ5 6556 ἀοοθηβ8 ὑΓῸ Βαϊ οαυβὰ ἰωάδγαϊοϑ : ἱπ|6]}Πρ1ῖ νΈΓῸ, 
αὖ ΟΡΙΏΟΥ, ργῖεῦ ῬΒΙοπγείογαη ργοιρασπιχ θ6}}1 Δα οΙοΓΈΠ,, 
Ρεγρατῃ! εἰ Ὁδρρδάοοϊα ταρεβ, 401 ἰδπηθῃ Β4]}Β ἤθη τηυϊταπὶ 
ΟΡΙΒ διιυ]ογαηῖ, ἅρΡοῸ ἅΠΧὰ6 ποαυδαυδπὶ ᾿πΥΘΏ1]} 8 Δ55ιτηϊ- 
ἰαπάϊ, αἴ Ὡ6ο 'ρ56 ῬΒΠ]ουηθῖοσ, 4ὰϊ ἴαμα 58]16πὶ αυδάταρμδγι 
γαῖ. Ῥγωΐεγθα ποὴ δχρίδηδί ἱπίθγρυαϑ φυοτηοαο γε] αυᾶ ἰοχίυϑ 
ἐπηοπάδιοπα ρτθουπι νογρυπὶ συοά ᾿ἰΔἰ]π6 « ρΘββα) ἀΔ ΒΓ » 
Βοηδῖ, ἴῃ ΘΟΠΙΓΆΤΙΌΠ) ΓΕρΡΟπΐΘ 56 η80.) νογίαίυγ. ϑ6 πὸ 56 
4υϊάθπι βϑῦϑβι ἀοος ΒΒ: 121] Υἱγὶ οοπ)εοῖυτ8, Νὰ) συὰπῃ Βα] απ 

Ροβὶ ἅῃπο8 αυϊμάυθ 8010 Ἔχοιάϊ886 οογίυμη 5811; Ζυυπη4αθ 
ἸΠΙΘΓΡΓΘΙΙΒ τα] τὰπ τοίεσαϊ, ΟΡ 685 48 βυργα ἀϊοί διπ ταῖο- 
Ὧ65, ΘΙ ΡΥ πᾶ ἤμτδς γι! οἴ ἃ ΡΟΒίθυ 5 δα Πὰ ΘΘΏΒΟΓΙ, ΠΕ406 δηϊα 
ἰοηίαδῖαβ ἃ ΟΥ̓ΔΟΟἨΙ8 Β6 ΠΟ Π68 ὉΠῺ15 196-129, ργογοραῖ 'ρ56 

ΒρΌΓΙΔ αι ΒΔ]88 ΒΌΓΡΟΙΩ, Θδτη 406, περ]εοι 85 ̓ερογὰπ ᾿πίαεγνα}} 18, 
οὐχ Δ] 16 ΓΒ ᾿ΠπΠροΒιοΣΊΒ ΖΕ ΙΠ 88 ΠΟῚ ΠΪΠ18 ΒριΓὰ ΒΌΓΡΕ δο- 

᾿ Ϊαπρῖι αἴχυε οοπιίηυδῖ, ἢ πα βίηθ ἰάβογε ρεγνθπίυγιβ δὰ 
ΒΠηυηϊ 124, 4061 ἢ 15 ΘΔΓΠΙΙ 08 ἀβδίρταὶ. Ηθο ομληϊα νΘΓΘΟΥ 
Ὧ6 ΟἿΪ ἸὨΡΘΠΙΟΒ8 [8618 4}8Π| Βραοϊοβᾶ υἱ θρῃίαγ. 

ΗΙβ τᾶπηθ δου! 6801} ΝἹΓ ΟἸΑΓΌΒ, 46 πὶ ἰδίθπηῦ Υἱχ ΔΙ ΠῸῚ 
8.15 88 ΘΧρΘάϊγα ΡΟβ56 ΔηΡΊΌΒΙ.15 : 118 [58 νἱϑῖη ἱπρΤΘ5815 
πυβαυδπι ἰϊσαῖ 11) Υ6ΓῸ ΘΟΠΒἰβίο γα. Αἱ ὩΟΡ18 4] 5: ὈΎ}} 1105 ἢο806 

ΠΡΓΟΒ δὰ ἱπιρογαϊοσι θυ Βοχηδηΐβ εἰ χυϊάεπι 88} ΑπιομΐὨῚ8 



ΡΗΕΖΞΒΑΤΙΟ. ΧΥΙΙ 

ΒΟΓρῖο8 ογθαπγι8, Ἰοηρα ἀΐνεγβα βυσουσει ἱπιογργοίδιο. [τὰ 
ΘΠ ΘΟὨΒΕ αΐπ.ι5 ἤσπο ἰοοαπι ἀς Ηδατίδηο, 7 ἀθθο ρΘη 18 
ΟΥΕΙΒΟΙΟ ΒΌΡΓΕΙηο, 388, 54. : 

Πεβοθπάδι βυθιτυβ πθὸ ἔδηαο δυάῖυ8 ἱπ᾿ΑρΤΟΒ, 

ἔ ]1ο 65 ἈρΡΤΟῸΒ Αβίδθ, βρθοϊδῃ 8 δχηίοϊα 
ῬΟΓΣΡΌΓΘΟ, ΥἹΓ ᾿ΠἰΖαι.8, ΔΊΓΟΧ, ἸΟΥΓΘΠΙΟΓ ἸρΏ6, 

Κυϊμηῖηα ῥγορταῖυ5. Εδγαῖ ἢϊης Αϑιδίοα ἀυγιπι 
Τοῖτα Ἰυρύπῃ, πιυϊυχηχας ΒΙΡοῖ πιδάἀοίμοϊα ΟΥΌΟΓΘΙΙ. 

Νοῖδ Αϑίδση ῃϊο ἃ ροϑῖδ γοοδυὶ ργθοῖρας χυϊάθπ) } ἀδρδχη, 5εἀ οἱ 
οοἴθγαβ ᾿Αβὶε ρατίθϑβ ἃ 70 65|8 τὰ αῖδβ ἴυπο δια ΘΟ πΊοῖα8 566}- 
ὈΟΠΙΡῈΒ, 4085 ΗδαΓΙΔΠ118 ΒοοΥ ββίτηθ σουηργαββιῖ, 

: ϑεα ἴαπηθη ἤσπο οἰϊδπ) ἔμῖ4}}8 ἀδιηοῖει Οτουβ, 
ϑϑπθπίδ ποΏρο, ἃΠη0 138, 

Επ φαοτύχῃ νο]αῦ ρΓΟ] 6 πὶ ἀθ] γα, μὲσ 1108 
Ῥγορθῃ!65 οδάεῖ ᾿Ρ88 ΥἹΥΊ, 

ΠΘΙΏΡΘ ΡῈΓ ᾿υἀ6ο8, ἴῃ 400 τη6 [υναὶ Δ] υδῖοπαβ σαηλ Ενναίάο 
ΘΟμνΘΏΙΓΟ. Εἔρο γοσοὸ πάθθο5 ἱπῖ6]]Π|ρὸ ἀδοθ αάἀεοτγυπ {{|-- 
Ῥυδ οχ ογἹθηΐθ οὐπὶ ΑπΠΟΒτβίο τοάϊταγαβ δά ἘἈΟΠΊΔΗΙ ἸΠΠΡΘΓΙῚΙ 
ῬΟΓΠΙΟΙ ἐμὰ : 408) ΘΧβρεοϊδ! ΟΠ 6Πὶ 1 γΌ]ρυι5 ΟΠ᾽πὶ ἀἸβδβιϊδτη [65-- 
[ἈΓΘΙΌΓ, Π1Β1] ΟΠΊΏΣῸ5 ποῖᾶ 6ϑϑεῖ, 1: ΡΥ] μι ΠΡῈΓ 11, 171, 864. 
Οομηξεσ, 81 νϑδοδῖ, ἔχο. ποβίγ. ἯΙ, ρᾶρ. 498, οἱ Νίαϊνεπάδι ἀ6 

ΑπΠΟΗσιβῖο, εἰ δυοίογαβ ἃ 60 οἱϊδῖοβ. Ηξδθο, 'ρ80 516 νοϊβηΐθ 
5680, ροβὲ Ηδάτίδμυμι βΒεηΐ : ἂἱ φαοπιοάοῦ 

Ουΐρρθ ὑπὰ τηδηθθιῖ 
Ἐχ 1080 γδάϊχ, Ζυδπὶ Νῖδτβ ποπηοιάδ βθοαθῖϊ 
Αἰχαθ πονᾶμπ 5οΡ δῖ) ἀθη18 6 Θοσηθυ8 δἀεϊ, 

ὕπαπη χυρρε γδάϊοθηι γα]! ηχααὶ 116 Απϊομιποτιπι, ΠΟΥ ΓΔ ΠῚ 

ΑΠΕΙΘΗΓΙΒΕ1 ἈΣΤΏ5 ροϑὺ ἀθοθῖη οογηυδ, 1ἀ 6ϑῖ, ροϑβί ἀδθοεπὶ ργη- 
ΕἸΡΕ65 ἃ εβραβίδῃο ΠυΠΊΕΓαΙοΟΒβ, 5ιοαϊ 0808 ἴπ Αροῦβ].., οᾶΡρ. 17, 
Ιοσ. οἷϊ.., ὨΠΊΘΓΑΤῚ νἹ]ἀθπλιβ, μδυά ἀυθὶε 510 ΓΘΟΘΆΒΘΠ6Ο8 : ἴγεβ 
ΕἸανῖοβ, ἀδιπάθ Νόγνδηι, Τγαϊδυμ, Ηδάγίαμυπ), Απιοπι μὰ τ) 
ο]υβαυθ 8]105 δἀορίϊνοβ (Αὐγοϊυτα οἱ 1.. Ἄασυμα), ροβῖ 1108 
ἀδπίψυς ἀδοϊμηυη ΑπιοὨτϊβίαπι, αυδϑὶ δάἀνθηιτιιπιὶ βυοοθβ80- 
ΤΟΙ Βῖν6, υἱ ἀρυά 1108 ᾿πἴτα οδῃδίαγ, « Δἀπαῖαπι οοσπὰ ». Π]Δπὶ 

ἄδοοπι ΘΟΓΠ ΠΏ ̓ Πι Ἐγργθίδ Ομ τ ΠΟᾺ ἐοσίἱᾶπὶ Π6 486 ἰεχηοτᾶ- 
ΓΙΆΤῚ 6856 ΤΟ ΒΙΓΑΐ, ἱΠίΘΓΡΓΘΒ 086 5.}1, βδηοῖι5 Αροδβίοϊαϑ, ἰος. 
Οἷδ,, ΘΑ 06 ρᾶἤάτη δια ρ] δοῖ ταν ἀἴνιβ ΗΙρΡροΟΙ γι ἀ6 ΑΘ τί βίο, 

8 ὅλ, 56 Ἰαϊίπε νϑγίθπάυβ : « Ῥοπιχυᾶπι Ἰρίϊυγ δοῖθ υἹἱοθγιῖ 



ΧΥΠῚ ΡΗΕΖΞΈΑΤΙΟ, 

« [Απ]οἢριβίυ8] ἴσα οχ ἀδοθπὶ Θοσπυᾶ, δᾶὰ6 τα ]οἹ 18 Ἔχοὶ--ὸ 
« ἀοτῖϊ,.. » Θ1πἴ ἸρΊ τ ΠΟΡ]5 οὐπὶ ΗΙρροϊγῖο ἀδοσπὶ 1}}} Οροβαγοβ, 
ὮΠ γεσοὸ [65 Αῃίομηι, ἴσια ἴὰ ἢοΟ ὙΘΓΒᾺ : 

᾿ς Ραχρυγοθ ΡΓΟ]18 ἔδσιοῖυγ Νδγι 85 δυοίογ, 

Απϊομί 8 ̓Ρ86 ΡΙ5 ἀοβιρηδ ταγ, ρΡΔ018018 ᾿Ιοοῖ φαδπι Ρ6]11615 
ΠΟΙΟΥ ἈΥΓ 5 (86 σὰπὶ ροΘίοΙ8 ἜρΙ [ἢ 6 118 τα πη6 οϑὶ οδ] απ}- 
ΠΙΆΠυπι, οἵ 'ρΡ86 ᾿υνθῃῖ8 6 ̓ Ϊο φυοχὰς ᾿ποίδγυεγαῖ). Οοοϊά οὶ 
δι ἴ6 Π| ΡΘΓ 8008, α 51:0 1} ρσϑαϊοιῖ, Δἀορῖϊνοβ Β]105 : 

Ῥεσγααα 5008, 8:18 7108 ἴῃ ΓΤΟρΡΏ δ νοσαγιῖ, ΔΙΌ ΠΠΠΟ5 
Οοοϊάεδὶ : δἀπαῖΐππι γερὴ} ἀδῃ π6 οοτηυ. 

Να ᾿παΙρΏΘΥ5, 6416 Απιοῃϊογιπη οδιιδᾶ ΓΘΟΪδηη65, ἀ6 αι θυ5 
Δηῖδ δυθηΐϊυτῃ ροῖα! ναῖθ8 οσὐηηΐα 4188 γΟΪΪ , ̓ΠΔΑΡΊΠΑΓΙ : νοΪ αἱ 

δυΐθτι αἶγα δἴααθ Ὁπου 8 ΡγΟΡΙΟΓ ᾿ῃβιτὰπὶ δάνογϑαβ Ηδαγίδηὶ 
ΒΌΓΡΟΙΣ Οὐἀϊυμα; 60 5826 ρα]ογὰ χυδπιὶ 46 ργεαιϊοϊυγυδ εβὶ. 
ΒΙΡΥ δῖα να 4118 8εὰ ρΟῦ5 ἰάθπι ᾿ἰΡγὸ πιοὸχ βθουΐυτο, Υ, 

220, 344.. ΑΠΕΟΉσιϑιὶ ἀ6 ΑΠΙΟΠ ΙΒ Γαδ νἹοϊου 1 : 
Αὐ φΡγίπιθπι, τρί οχ οαραΐὶ ἃ ΓΔαΙΟΙ 5 1Π|18 

Ἑαϊος πηϑίθῃβ, 8115 ἤδη ρογτιροῖ πρὶ 8 6808Π), 

ὕ15Ὁ᾽ σγπεβ μοσγοπάδ γογεηϊ δ] ̓πιθηῖϊα ρϑῖθυδ8 
ΤΡΌΓΙ ΓΕΡΈΒ. 

ὙΊ468 11}|08 τερβῈ8 β8ϊν6 ἱπῃρδγαίοσεβ ἰῃνίοθη 86 ΠΟ Οοοἰἀοηῖ6Β 
τηθᾶο, 864 οοτπηδάθηϊεβ, ρδίΓΕπι Ἰρϑιπὶ ἃ [ΠΡ 68 ἀϊδοογρίαπι 86 
ἀδονογαΐυπι. Ἠογγ68015 ἴα, Ὡ60 8668 6ΡΌ. 8610 ἴδηθη 4υουβααθ 
ὈΓΟΓΙΒ ᾿π1ρ6}}} ροβϑιῃΐξ 1Π ΘΟΠΊΠ ΠΙΒΟΘ 18 Δα νΟΥΒῸΒ ἱΠΙΤΔΪΟΟΒ 
ΟΥΧΩΣΠΔΙΊΊΟΙ θυ 5 Ποχηϊηυτη ἰΔμαισογα  πιθηΐθ8, οἰν} "05 5 τὰ] 
οἱ Το ρΊοββ Οα118 ᾿ποιδῖβο.. ΜΙ πυβαὰς δὰ πθὸ οβϑβίυρεβοο, 

Ζαυμῃ δδάθιῃ ἔδγα γα] 81Π|}}|1ἃ, οθσῖθ υἱχ πλϊπῸ8 Πουγθηάα, «(6 

δοάθπι ἀγρυπιεηῖο ἀδα4αε ιἰβάθπι ΑΠΙΟΠΙη15 ργϑαϊοίᾶ ἰαροὸ ρυὰ 
δυοσίοτοαι Ζπάφο- τι βιδημι δ) υϑάθηλ ουπὶ ΠΟΒ.Γ15 5.0 }118118 
δον], ρβϑυο- ἔβάγασῃ, ῃ}. ΕΥ̓, οὰρ. 12, ν. λι, 344. : « κὰκ χυο- 
« πἰδηὶ νἹ ἰδ {τ οἂριῖὰ [Ἀοπιῷ υἱάθ]οθῖ 80} ἰναβίι οα 568 πὶ 

ἱππδρίης ἀδβοσιρίθ ] 4] Θβοθηῖα, μθο εβὲ ᾿Ἰπἰογργοίδιο. [ἢ πο- 
« ΥἹΒΒ1Π118 6}115 5.80 114}011 ΑἸ11551 105 1Ὑ1ὰ γορᾶ [56 ἴΧ65 ρΟΙ 5 

« ΤαρῃδῖοΓΕΒ]... [ρ51] νοσϑί! βιυπὶ οαριῖα ἀαυϊ... Εἴ ΄υοῃϊδπι 
νἱ ἀϊ81:1 οαραϊ τ28}}8 ΠΟῚ ΔΡρΆΓΘΏΒ, μ886 εϑὶ ἱπίθγργαϊαιίο 6}08. 

« Οὐοῃίδχῃ τη. ΘΧ 615 ΒΌΡΟΓΣ ἰδοίαπι δα}πὶ πιοσϊθίυγ [Απιοη!η5], 

« οἵ ἰἀπηθη οὐπὶ Τουτηθη115. Ναὶ ἄπο 4] ρογβονθγανεσιηῖ, ρ]8- 

« ἀϊυβ 608 οοπηεάεὶ. π|υ8 6η}πὶ ρἰδά!5 οοπηθάσι ἄϊπϊ οαπὶ ἐ0 

᾿ 



ΡΒΕΖΕΑΤΙΟ. ΧΙΧ 

« [1ὰ 658ῖ, ἰτθῦαπι ᾿πτογβοϊει] ; 564 ταπιθ Ὠὶς [8]167] δ] 6610 ἴῃ 
« ΠΟΥ 5811118 οΔασῖ. » 

Ηκο 6ρῸ ρΙθγάχαθ, ἤυπο γεγο τηδχίπιθ ρβουάο- ἔβγα ἸΟΟΌΠΙ, 
οἵ Π|ὰα βυργα ἀϊνὶ Ηϊρροϊγιϊ ἰοβιϊππομϊατη ΟἹ πὶ ἘΧΡΟΒΊΘΓΔΙ,, 

Ζαυπι ἰπ ΡΓΙΟΙΊΒ ΘΙ ΠΙΟῺ]Β 1686 ἔχο. Υ, ἴὰπι ἴῃ ΟΌΓΣΊΒ ρΡΟΒΙΘΙΟ- 
ΤΊΡυ5 Δα φυϊπίυχῃ ᾿ΙΡγὰπὶ : 08 51] ἸερΊββεϊ ἀοο ΒΒ: Πη015 ΕνγΑ] 8, 
ἔοσβαῃ ἴδοὸ Ῥυίδι:οηθ ΟρΡὰΒ ΤΩ]8ὶ πῸη [υϊββεῖ. δεά δχιβιϊπιαῖ, 

ὉΠ ΣΘΟΥ, ΥἹΓ ΟΟῸ ρα 551: Ππ|08 8]16η85 ᾿οῸ ὈΓΑ ΙΟΏ 68 Πἰμ τ 510] 

᾿ΘΠΠΡΟΣῚΒ ἀθίγαμαγα : ὑπά6 80] 6 Π}η}8 6] οοπβασῖυαο, υἂἱ 4088 Σ8- 
ἘΠΙΟΠΙΡ 5 ΘΥΊΠΟΘΓΟ ἰΟΠρΡΌτΩ οοηδβοαῖ, [45116118 οἰυμάδὶ, βιουϊ Ὠιββοσί. 
Ρᾶρ. 10, ποῖ. α : « ΝῚΠΙ δβὶ ᾿ἴδαὰθ χυοα ἹτηΣ ΟΥΘΙ ΓΙ ἴδηι ἰε- 
ΥἹῸΣ 780 115 ΟΡΙ ΠΟΙ θυ5 οἴ ΘΟΠ])ΟἴυΓ15. ν Ἰἴθη, ρᾶρ. 14, ποῖ. 1 : 

« Ἀδῖο 1ρ8ὰ χυὰ (. Α]εχδηάγε ἀδοθπὶ ἢϊς Ἀουηᾶμοβ (ὑθοβαγεβ 
οὐτ Ηδατίδπο νὰ]ῖ ᾿πνθηγα, πυ}]Ὸ τποᾶο ϑβἴδτα ροϊεϑῖ. » ]ΊΘτὴ, 
Ρᾶρ. 19, δοῖ. ᾿α : Νεῖηο ροϊεδῖ ὕδγοῖὶὶ ΑἸοχαηάγα βθπίθῃ 16 ἴῃ 
ΠοΟ δοαυΐεβοεγθ. » [16 πὶ, ραρ. 21, ποῖ, 3, 50} βμπεπὶ : « Εἰ 
(ὍγῸ]} ΑἸοχ. ορίπιο ἀθ ἰοϊϊυ8 ἰοοἱ βεηϑὰ ἴδπὶ ρᾶτιπὶ ἀεί! αἱ] 
Ροϊεβὺ αἵ τ1Ὧ] Υἱχ ἰΟΠΡΊΟΓΘ τλΘ ΠΟ ὴ6 ἀἸρηδ Υἱάδαῖυγ. » Ιΐθῃ), 
Ρᾶδ. 26, ποῖ 1 : « Ατρυπιοηῖδ 4186 Ὦυο Δέδγοπἄα σδηβθσγιηϊ 
ΕΟ. ΑἸοχ. οἱ ΕΥΊ ΘΠ 16 Ὁ ΥἹΧ ΠΊουθηἴγ, πο άο ὙΘΓῸ5 ΟΓΔΊΙΟΠΙ5 ἴθΏΟΓ 

οδριαῖυγ, ]]}8τὰ σοὨ Του θυβίαπι. » Εἰ ρὰᾶρ. 31. ποῖ, ἃ : « Ὠυβριῖαῖ 
Ζυϊάοπι [ἀ6 ῬΓΟΩΘΙΙΙ ογιριπς] Ο. ΑἸεχαπάγα : 6]8 ν6ΓῸ ΤΟΠΘΒ 
ταϊηϊπηα ἀδέθῃαι εἰ ἔ461}]6 Θομξιϊαγι ροβϑυπῖ. » Ιἴϑτη, ρᾶρ. 4ο, 
ποῖ, 3 : « Εχυϊάοχη ρμοδὶ ΒΌΡΘΓΊΟΓΕΒ οἰ αο] ἀΔ ΠΟ Π.68 ΒΌρογυδουυπι 
ἄποο Οδγο]! Αἰεχ, ΟΡ  ΠΙ ΟΠ 6Πὶ ΔΉ Ρ 118 ἀϊδουΐεγα. υ Πἴ6π}, ρᾶρ. 52, 
ποῖ, 2 : « ἈΔΙΙΟΏ6Β ΖΌΡὺ8 πππιὰν Οδγ. Αἰεχ. δάθο βυηϊ ἸΠΗΓΠΊ86, 

αἱ ροβίχυδῃι τ 6] 10Γ68 ἱπποϊπμογαηϊ, νἱχ βιπὶ ΠΡΌ ΠΠ105 τοῖο] - 

Ιεμάς. » Ναπι μδο, ΟΓῸ, ἀγριμηθηῖα βυηῖ" Εἰ Δῃ ὮΟΟ 6βὶ 5610 
δα νεγιταἴθιῃ αυθγοπάδμη Δοοθάογε ἢ Νδπὶ οἴϑι ἀοοοὶ νὴ Βυ πη 5 
ΒοΓδ5 86 ἱπίθρταβ 51:0 }}1 18. ΘὈΓΊΒ ᾿πΠΠΡ6 ἢ ἀ1556 (ΠΙββοσί. ραρ. 6), 
6ρο δ)φυϊά οἴϊαπι ἴῃ ἢ18 βῖυ 115 ργοΐδοιβ86 ΤΏ1Π1 νυ] άθου, 4] ἤθη 
δίμπαάοπίαπρ, Ββεὰ γαλνεπίαηρ, τλδρυιδτω ἐΥῚ ΠΊΘΙ ραγίθπη ἰδβι18 

ἀμ που ΔῈ} 8. δπυο!θαπ18 ᾿πβαπιρϑὶ. Ναυαθ ᾿δθὸ σοπιθπι οἱ 8 
οαυδβα ταίεσγο, 864 ἀ6β: 6.11, χαΐϊα Ὠ1 81] πλ1}1 ορταῖ!υ8 οββαῖ φαμὶ 

στ ΕΓ ἀθ ταρυ5 ρταν 05 ἀἰξοθρίασα οὑπὶ ὙΙΓΟ ῥΤΆΥΪ, 40185- 
το 68 ΘΟΠίΓΟΥΟσβ88 θομᾶ 46 ἴῃ υἱγαμηαθα ρᾶτίοι ΠΙΡγαπῖθ, οἱ 
δάνογβαήτθυβ Δ] 1υἀ ορροπδηΐε 80 5188 ΒΕ ΘΠτ188 ἈΓΡΙΤΊυΠι. 

564 δηϊμηδάνογιο Ἰοηρ 8 τη] αυδηὶ βιαϊαογαπι αυθηηαας 



ΧΧ ΡΒΕΖΕΑΤΙΟ. 

ἔογίαββε ορογῖθραῖ, δρϑιγδοϊιτη 6888 π6 βίυαϊο ἀεξδηἀοηάε 
Βοηδϑ οᾶυ885. Ουοά 8 1Π ΟοἴοΣ 8 συαοααθ 51:0 }}1η18. 110 Υ]5 ἰδη- 
ἰὐπηάδπι πὶ ἱπά α]σεαπι, Ὠ1 1} σδιι586 811 ααϊη Ῥγωίδιϊο πιο πὶ 

γΟΪυΤ1η18 οχοδάδϊ. ἰὰ αἰ οανϑδπι, αἰαΐοὸ 10 ἴδοογο αἰ: ββουθη αὶ 

ἤποπι:. 46 το! 418 γογῸ συθογθηΐθηι Γι τἴο το 4αυπὶ δά Εἰ χοῦ ΓΞ Β 
ῬΓΙΟΓΊΒ πηθ688 ΘΠ ΟΠ 5, ἴα πι, 81 ΟἿἱ οΟἴαπι ποη βυμρρεῖαϊ, δὰ [π- 
ττοἀυοιίίομοπι διδτπὶ 1ῃ ἢοΟ νοϊαπιίηθ βοσυΐϊαγαπι Ὠοΐδδαας ἴοχ- 
[11 50) ἸΟΙΘὯ45, νοὶ 81 Π}ΠΒ οἰϊδπὶ νϑοεῖ, δά Ὀγενὶᾶ, 4:5 
ΒΙΏΡΊΪ 5 ΠΙΡΓΊΒ ῥτθιητεπῖαγ, ΑΥραπιρηῖδ. 



ΙΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟ ΑὉ ΒΙΒΥΠΠΙ͂ΝΑ 

ϑ8ὲῦ 

ὈῈ ΒΙΒΥΓΓΙΝΟΒΌΜ ΝΌΝΟ ΕἘΧΘΤΑΝΤΙΌΜ ΟΑΆΜΙΝΟΜ ΟΒΙΟΙΝΙΒΙΒ. ΒΑΤΙΒ, 

ΓΟΟΙΙΕΟΤΙΟΝΙΒΟΒ, ΜΑΝΟΒΟΒΙΡΤΙΒ, ἘΒΙΤΙΟΝΊΒΌΒ. 

Ἰ 

4]. Ονίρο διφγ{ϊπογμηι ποϑίγογαπι. 

Ευϊ τοπιρὰβ αυυπι ΒΊΟΥ] ]ατυτὰ δα μΠατα, ἀ6 4υθυ8. οΟἾτπι 
δχϑρδιδῖυβ δυπὶ 1π ΕΧΟυΓΒΙΡυΒ πλ6151, 11 εἰ ΠΠν, ἴδια Ἰοηρο 
ἰδῖεχας ἀἰΠἶῆαβα ουπὶ ᾿ΡΒΑΓΌΠΙ σΑΥΤΩΙΠΙθυ.8, μοάϊα Ρ6Γ ἔγαρτηθηῖᾶ 
ἰδπίυπι [ΒΡ] 46Πὶ ἃ πιὸ οοἸ δοῖᾶ ΒΡ ΟΥΒΌ ΠΡ 5, Τὰ ἀεεο οὐἹάδπι στοο 
Ρεγο ἴῃ δηϊπηυπὶ ᾿παυχὶῖ ἴᾶπὶ αἰ θῦγεΒ ἰδπισυθ ἤογθηῖθβ ῥτὸ- 
ἴδηι νυ]ρὶ Πἀς ρῥγα!οἴϊομϑ βιπ}}}0 5 ΟΥΔΟῸ]}8 φυλα ]ατὶ, συΡὰβ 
δυσαῖΐοοο ρ6Π118 ἰδία ἴῃ ρτρίοσιῖο οο]θγαγοῖ, ἴῃ αϊοσυτη νδῖ101- 
πδτεοῖυγ, Ηδο ρῥσίπια ἔαϊτ ΠΡΤΟΓμΏ ποδβίγογυπι οσῖρο. ΟἸΟΓΊΠι 
ΔΠΠΙ Τα 851: Π188 ἀἰυ 416 8048 ἀυ85 [1856 ραγ65 σϑηυϊηαβ ΠΡ γἹ ΠΠ| 
δ. ἃ εἴ 4, οἰϊπὶ ἴῃ Εχουγβιρυβ Ι΄, Υ, οἱ πηοάο ἴῃ Ὠυ}08 γΟΪ Π 118 

Ῥχείαϊίομα, ΘΓ Β811)18 ΔΥΡΊΠΙΘΏΓΒ 6 ΠΟΙ ΒΙΓΑΥΪ ; ΘΑΒ40}6 ραγία8 
ἃ Τυάεξο ΑἰἸεχδηάγημο 6886 βου ρῖδβ γεριδηΐα Ριίοϊθηλθο ΡὨ]]ο- 
τηρῖογα, ἴυπὶ ΄αῦμπῃ Απιϊοσμυ5β ΕΡΙΡΔΠΕ6Β, συγ τσ, Εἰ ργρίυπι 
Ἰηναϑιῖ ΤὨΙΒΕΓΙΙΠΊΘ4.6 ναβίαυϊθ. Ὅσο ἰθιηρογα ἰδία ἔα ἴῃ 1118 
ΤΟΡΊΟΠΕ ΓΕΤΈΠΙ οἱ ΔΠΙΠΊΟΤΏΌΙΩ ΡΟΓ υΓΡαῖϊο, οἱ Τυἀθὶ, οχ 4 08 
ἔεγα ἰϑυῖϊα ρᾶγβ οοῃβίαθαὶ Αἰεχδηάσιπϑ 016} 15, δου πη 6886 88] 
δηρεγεηῖ ἀε Ῥιοϊδτηθοσγυμῃ βέῖτρο, ἀς ἰργρίϊδοο τερτο, ἀδαὰς 

᾿ρϑῖ8 ΕρΥρτογμ 58 0Γ15 ( [65 ΠΠΠ]Ο 18 ΘΟΠ οτδηϊυσ ἸΡΙῚΔ6 ΠῚ ἃ Πη6 
Ῥτοϊαϊδ) : πα} } πὶ ἰρταν ἀπαυδη Γι 4658]5 ἀριϊα8 [1 ᾿ϑταρυβ δὰ 
ΒΟΙΠΠΙΔΏ 81 εἴ ἴΠ ὈΓΟΧΊΠΟ ΒρΕΓΆΠ Δ τ σΘΏ8 51.186 ΓΕΠΟΥΔΙΪΟΠΘΏ, 
ΘΠ ῬΓΟΠ1888 858 Νίε5β:: σόρπο [οἰ Ἰοἰϊταῖα. Οὐἱρθὰδ ΒΟΙΗ115 ἴ8 Π| 
Ραμ βαπὶ 1185, 4085 αἰχίπηιδ, [ΕΓ ΠΡΥῚ ρασίθβ, χυαγία ὙΈΓῸ 
ΡΤ βεσία, υἱ ροοῖα ΟῚ Δ 510Ὶ1 ἀτρυπιδηϊυ πη Ὀγοροδα 586 

νἹἀεβδίυγ. ῬΟΥΤΟ 8ρ68 11}86, ἴὰπ| ροἱἸδβ᾽ πηυτη οοποορίε, ἰδ ἀϊυαμ6 

π᾿ τὸ 

΄ 



ΧΧΙΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟ 

ΡΓΟΡΆΡΙ65, χυδηάιι νὰ] ἴῃ ἐργρῖο οομβοαϊ Απποοῦυδ, νοὶ 
ΡΓΟΧΙΠΙΘ ΤΟΙ Γ5 ΤΔρΡΏΟ ΠΟΠιπυπὶ ἴΟΓΓΟΥΘῈ ΘΧΒρΡΘΟΙΔΡΔΙΙΓ 

([ἰέγυπῃ οοπίογ οἰϊαῖοβ 101 [0605), Θχϑιϊηοῖο ροβὶ συγ θπη πὶ 
110 τϑβθ, πο, χυοά 4ι}8 ρυΐϊαγεῖ, ονυδηυεγυπῖ : 8β64, αἵ Π18}} 
ἰθηδο 8 δϑὲ χυδπὶ Ῥοπὶ ἔαϊατὶ δχβρθοίδιιο, π1}1] ΟΡ οδδοδ 5 
7ι8π| ΕΓρὰ Γ68 ἈΓΟΘΠΔΒ βγη} οἱ ρταίαβ βάυοϊδ, ρουβιῖι ἀ6]- 
ΒΑΓΌΙΣ ἰἸδεῖ ΡγΡαΙ ΟΠ ΌΤα ἃποῖουτΆ5; σοηβττηδίίδαας ργριὶ 
ΓΟΡΌΒ, βίδηϊ Ῥιοϊθπηδογαπι ἀγπαβίϊα, τοβυ 118 νεϊογασα ἀθο- 

ΓΌΙΩ Β8ΟΓΙ5, ἀ1|8015 ἸρΊταΣ ἴῃ ἰομρσυχῃ ναὶ ᾿ἱποοῦαπη ἰθηρυ8 4188 
ἸΏ ῬΓΟΧΙΠΊΟ ϑρογαΐα {πογαπῖ, Ποη ἀδβίοσαμι ἤπ] 5118 ρῥραβ80ὶ 
ἀδ "ΓΒ. Δάδοσαθ ποι ἰπ οοπίοιηρῖαπι ΔΡΊογαπὶ οταουΐα ποβίσα 
υὐ σοπῖγα νυ]Ἱρὶ Ππάμοϊα οΥ βοαγοηῖ, ἃ0 ἀδηϊα6 ΟΠ 1Ρ818 σ6ῃ- 
τἀτὰπὶ ΕΥγτῃγῖβ ΘΟ ἀογθηϊυγ, Π6Ὸ απιᾶπὶ τηοάο ΘΟΓΌΠΙ, 

864 οἱ ποιλθῃ ἰρϑὰπι δὰ 86 ἰγϑῃπεγθηῖ οοηῖγα ἰρβυ8 ϑΙΡΥ 11 
τἰοβιποηίαπι, {86.868 Βα υ]ομῖδπὶ 86 (μα ἀϑᾶπι ρῥγοίεβϑα Ἵγαῖ, 
τορυάϊαῖο ἘΧΥ ΝΜ εισα δοβηομηῖηα 8 γϑγβίρυβ, Π], 868, 544. : 

Ημὸο βυπῖ συ Ἰηοηθο, Αβϑυγῖα Βαθυ θη βεοί διῶ, 

Εἰ ἴδπηθη, υἱ βοῖδ τη θπι δτη ΠΟπιηᾶ ρΘΠ[18, 
Εχ Εσγιθγιβ πδΐίδην πλῈ τθοία ἀϊοοῖ, οἷο. 

1]. (αῤπιΐππι ποςίγογμηι οὐγὶοίαηδηλο παϑδοοηΐίο οοπαϊίο. 

ΝΙΝ νἹἀοῖὰγ ἀθ ΘΟ. ποσγάχα ποβίγογαπι οοπα! ομ6 πχυϊδία τι 
ΡΟΣ ἀυο ἔεγα 8βδβθου]ᾶ : Δ. Ὀυμηρου! ΟΠ ΓΙ 8114}, ΡΟ 486 οχ υ ἀαἴβηο 
οΥΊ, ΑἸοχδηάτιηὶ ρσθοραθ, 4υδπη ἃρυᾶ 8038 ΓΟΡΕΓΟΓδηΐ ΟΓΔΟΙ- 
ἰογυχα ἰδίοσυ τ ἤάθιω, ἸπτθρΊΆτ Βογνδνθγιηῖ. [18 ἰἀπη ἢ ρΟΒΙΓΘΠ,8 

ἸΘΠΊΡΟΥΡ 5 ΤηΔΡΊ 86 ΓΟΡα τ ἢ ἀΔἸοαΣυΠι Υ16 68 ΔΗΪΠΊΟΒ {118 σΘΏΙ5 
οομμούογα ἀδρυδγδηῖ, σΟΠρΓΟβ58 ΠΘῚρΡῈ ΒΟΙΠΔΠΟΓΌΠῚ ΔΙΤΏΪΒ 
το χυὰ δπάορο ΠΡ ογίαβ, οαρὶα ὑγ08, ον γβατῃ ἰδ ρίυπι : Ζαϊθὰ8 
ΟΠ 8 ΘΧοΙϊδ8 τη 6 Πἴ68 Πα δα ΘΟΠοὶρΊ ΘΠ 408 ροΘίΙο08 Δ δοῖα8 
Ρᾶγδῖρε δγβηῖΐ, 

1]. 226 διδγίϊἑπο ἰἰδνο 1’. 

Ἐοοα δυΐθμι ρυῖπηο ΤῊΝ ΓΕρΉΔΗ8 8πη0, ροβὶ (ἢ. 790, πυητβ 
ἐἰεγῖυσ  οβϑοναπι τηοπῖθμ 1 [18]18 ΔΓΒ1586, ἱπϑυαάϊῖο Πδοίθμυ8 

Ρτγοαιρίο, πγυ]ταβαϊι6 ΟἰΓΟΌΠ '868 ὈΓΡΕ5 τηϑρτιὰ8 οἵ οἰνθυβ ἴτε- 
4υθδηῖαβ ΔὈΒΙΙΠΊΡ 1586, ἰϑες μα Ργθυάϊαπι οἴ ΤΠ ΌΤ ὑΠΊνΟΓβ85 
ὀοηῆερταϊ!ομ 8 ἃ ργορ οι }8 ἱρβίϑαθα 510 0}}}8 ρτεθαϊοῖα. Ηϊπο 



ΑὮ ΒΙΒΥΓΠΙ͂ΝΑ. ΧΧΙΠῚ 

νοϊαϊ οἸ᾽πὶ δηιχαίΐίοτο 116 Εργριῖία, βῖ5 πὰς πον [18]1608 οΪα 6 
Ῥετουβ515 τη θη θυ 8, ἜΓαρὶϊ Ζυδβὶ Β. 0100 ϑῖσο ΑἸθχϑηάστιηὶ ου- 

᾿υδάδτ Τυάδοεὶ μαυά {ΠΠΠτογαῖα πηεπθ ἴῃ πονὰπι οδττηθῃ, 40] ΠΠΟ 
υδγίυ8 σΙ ΒΥ ΠΠποσυπι ἴον ΒαΡείαγ, 

[)6 ἢ} 5 σδγΠΉ  ἰΒ οοῖδὶθ διῃἰσὶ Ὠ6 [88 ; [18 86 θα ρυ5 406 810 Π| 
ὉΠΤῸ ἀεδβιρτιαῖ, 130, 844. : 

ϑεα χυυμπι, αἰ ἴτδοιβ 1414 16] τα Θαν ΓΏ18, 

ΝδηΙθυΒ ἐχ ἴγ18 δα σϑ] χη βατηπηδ ἔθγειοσ, 

Τύμπο Ποπλη68 ποδβοδηῖ ργροβθηΐθη) ΝΌΪΩΙΒ ΙΓΆΠῚ, 

514 ΠΤ ΧΙ 6 οαυ8α Δα τ : 
Επ πηοτιῖο, “αοπίδη βἜηυ8 ΟΟΟΙά6Γα ΡΙΟΥΌΠΙ. ᾿ 

[χα ὕἴεβευ: τηοητβ ᾿Ἰησομαϊαπη Ἔχ οὶ ἤθη πιοάο ἰδησχυδπι 
ΓΕΟΘῺΒ εἴ ΒΟΥΓΊΡ1}15 οἰδ 68, 86 εἴσῃ νεϊυϊ ῥγίμηδ 80 ΠῈ}}}ἃ 

ἘΧΑΓΟΕΒΟΘΠ15 [Γ8 αἰ πο ἴῃ δά εδα ρΘ 118 Ὁ] ΠΟ Π πὶ : Ορρου.Π6 
φυϊάφμ 8} 1 1ἴο σϑ 118 ἜΥΘΓΒΟΙΘ ; Π6Ὸ ΠῚΪΠῸΒ Ορροχίαη ᾿πῖ8γ 118 
Ζυδ τἸηοάο Τδπεραπίυγ ἀθ Νόγοπα ἤιριονο, 117, 864. οἱ ΠΟ 
40 5ϊαιἰπι δα άδηϊαγ ἀ6 εὐυβάεμι ργορίμαυο τϑάϊϊα ἴῃ ΟΓΡῚΒ 
Βοιηδηὶ ρθγῃϊοίθι, 137, 546. 

Ηδρδὶ θαΐμι μϊο ΠΡῸΣ ϑαρτα οεἴεοΒβ ἤοΟ ᾿Πβίρτιθ, Τα οα Ῥγϊπηυϑ 
τγϑδαπιοηθῃ οομτποῖ ἀε Απιο γιβίο Νόγοῃα ραυΐϊο ἀπῖθ νυ ]ργὶ 
οοθρίδπι, 80} 1115 6 γὸ ἰθιρουρυ8β 118 ἀἸ Πβατη αἰ ΟἸΏΠ 65 ρθη 6 
ΘΙΡΥΎΠΙΠΟΒ5 Ἰπρὶοαὶ ἰρτοβ. ΝΜ υὰ ἐροὸ αυοπάδπι ἀ6 ᾿οο ἄγρι- 
Τηθηῖο ἴῃ Εχουγδα τη60 ὟΙ, οαρ. 16, χυογυπιὶ ργϑοιρυδ εἴθ 
ἴῃ τη 618 Δα ἢυπο ἰοοῦπι ὨΟἷΪ8 ἀχροπθηΐυγ. 10᾽Ά ἀοοεθο ὑπάς ἢδο 
ἰγϑ 0 ογία 511, εἴ συομπηοάο β᾽πλι ἴῃ ΕἸ τ βΔηο8, 8ϊπιὰϊ ἴῃ 
λυάδοοβ ργοραραῖα, οὐΐο Νεγομὶβ ἀρυά αἴτοβαυθ, 1105 ΟΡ ἴῃ-- 
οορῖδ8 ρδυβθοι!οηθβ, ἢ08 ΟὉ πιοιλογίᾶτῃ υἀαΐοὶ Ὀ6}}1, οὐ} 8 

ΡΓΙΠΙυΒ δυοῖονῦ ἔπογαῖ, 
ϑ6ἀ οΥΙΙΌΣ αιιθεβῖιο δά υἴγΓο8 ροΓΠΏΘΓΘ ΘΟ βθαῖυΣ ποβῖοσ ροσῖδ. 

Αἀ αἴγοβααε ρτοΐδοϊο, δ φχυϊάθμπι Τ Δ :50- ΟἸ ἰβιϊδηυβ; ἴδηηθῃ δὰ 
ΟἸγιβιίδμοβ ροϊίι8. Οὐ αυϊά ομἰ πὶ ἀ6 6} 0.5 ὙἹΓῖ Τα] ρίοπα αἰβρυ- 
τδῖυτη 5811 Ὁ Ποπλ 05 ΡΤΆΥ581115, ΔΡ ὯΠῸ ΡΓΟΒΟΓΊΤ ΘΟὨ]60- 
18 Π6] ΒΑΡ ΟΙ88:Π10, ὨΪ51 5:6 ΔΓ1ὰ τη ρ18 σαρίδηϊ6 4υ8πι 5112ρ]1- 
οἷα οἵ ουϊν!8 Οὔνϊα, πυπαυδηῃ τϊῃὶ ροϊεσῖϊ 8]}116Γ σαδπι ας 

. ΟΠ γβιίίδηο ἰάνθοσο, οἱ ΄συϊάθηη ἀ6 ρ] 6 πα ἱπηπη ΓΒΊ 06 808 ἸΠΤΟΣ 
ΡΣ δου ο5 ΟἸ ΓΙ Β[100148 υβἰϊαῖα, ὙΕΓΒῸ8 ἢϊο Ἰπ16]]ΠρΊ, τ6ὅ :; 

Τυχ οοτρυβ ἤμπν!ο τοῖππὶ πιογϑαῖθ ρΕΓΈΠΏΙ, , 



ΧΧΙΥ͂ ΙΝΤΒΟΠΌΟΘΤΙΟ 

Οὐυδγο ἰϑῖοβ δἴδπη ὙΘΓβ115 βίαι! πὶ ἃ ΘΧΟΓά10 σαν ἶβ Ὠυ]05 16- 

δεμάοβ, λ4, 544. : 

Ἐδ]οδ5 11 νἱνθπὶ τΟΓΓΟΒΙΓΙ 5 ΟΥ͂ 5. 
ΖἘἜκετπυμα Ἰδυάαγε Πδαπι, 4ὰ] τα βο]θρυηῖ 
Απῖς οἰθυμι οἱ ροΐυπ...» 
Οἴηηιᾶ 40] νἱϑὰ ἰθηιρὶα ἀνοσιθηΐῃτ...» 
ον νον νον . 66 ΄υοτὰ ρΡδγαΡυμὶ 
Τυτριθὺβ δοσυμηυ]αῖα τη06 15... 

ἰϑῖοδ, Ἰπ΄υδπι, ΥΟΓΒᾺΒ ρϑΡ ΟΡ ἀθ ΟὨΓΙΒΕ18η18 ΔΟΟΙΡῚ Π6ΟΘ8856 6δΐ, 
Ὧ0Π, αἵ Τυϊάαπι νο] πο γα, 46 70 4618 : συαογαπι Ὡ60 ἰδηΐα 1π ΡΓΕ- 
οδπάο « Δηῖα οἷρυπὶ οἷ ροϊμπὶ » 458: Δυ1{88; ΠΕ Δ} δδβρθοῖιι 

ἰετρίογαπι ἰογῖα ορυϊοτιιπὶ ἴᾶτη ἀνουϑὶ να ἱταϑ.: πο ἰδηῖα Ἰυοτὶ 

ΔΌΞΕΙ ΠΘΠΕα γ6] ὈΥΊ5018 1}}18 ἐδ ΠΠ]ΡΟΥΊΡ5, ἢ6 46 ποβίγ15 ἰουδπΊυΓ, 

Βηρὶ ροῖϊαΐξ. [πιπῖοὸ 8615 ἀροχία τεβρίοἱὶ ναῖθβ δὰ ρβγβθάιθῃ - 
{ἀπ ΡΓΟῦΌΓΤα ἴῃ ΟΠ βίο 5 οοηραβῖδ, 37, 844. : 

Ουϊῃ ΠΟΠΊΪΠ68 βϑ8 ποῖο8 ΓἸΒι1 ΡΓΟΡΤΊΒ4.6 ἰδοαββθηϊ, 

Οὐ πηπᾶ ἢ] ΠΙΘΓΙ15, απ εἴ 818 ΟΥ̓ ΠΊΪΠἃ ΡΓΆΥῚ 

Αἴδηροηῖ, [ποτϊηῖ ᾿ρβὶ 4166 Τυγριῖοῦ δι]. 

(ὐεάδβ δυαᾶῖγα ἴθ δροϊορείδσυ πη 46 688 ἰοῖ68 τοροι 8, ἀ6 
[Α}518 ᾿πηριοσιιπὶ δάνεσϑιβ ρὶοβ ΟΥΙΠΠΙΠΔΙΙΟΠΙΡυ8. Οὐοά 81 ἃ πιο- 
ΤΌΠῚ ΡΓΟΘΡΙΒ δῖ ΘΧΕΠΊΡΙ18 ΔΠΙ ΠῚ. ΘΟΏγΘΙΊΘΓΟ γ6}15 δά 1Π60- 
Ἰορίσαπλθ δα} ὰ8 ΠΡστὶ ἀοοίγιπαμη, το θραδ δυδάρθο "νοὶ ὑῃυΠὶ 

Ἔρ!]οσυπι, 178, 544... υδὴ᾽ ἀδ Βοιηίπαπι ἔπϊαγο ροβὶ )υἀ!οἰυ τα 

ϑἴδτι) ἴδ πῇ ΤΘΟΙ͂Ι ἰδ 4:6 οΥἸΒοάοχὶ ρῥγοΐθγ τυ 86 Πη518 αἱ (]6- 
ἸΏ6η8 Ἀοιηδηυ8, νοὶ χυ!οαχαθ ἔα! Οοπϑι αὔοπυπη Αροβῖο]!- 

ΟΡ Βαουπάο 8έδου } 0 ΒΟΓΙρίοῦ, ποὴ ἀυδιϊανογὶϊ ἰγαηβουρίοβ 

1η46 νεγβὰβ ἀυοάθδοϊμλ ἱπίορτοβ βά δ! θὺ8 Ἰδηυδπὶ ογθἄθηαι που- 
8 ΡΓΟΡΟΠΘΙΕ. 

ο΄ Βιυὰβ εἴρὸ ΠΡτὶ ΓΥ͂ δαοίογοῃι νῈ] εχ ἴρβο οαυπληΐβ8 οοπίθχία 
Ομγιβειδηιτι ἴαἴ0 ῬΟΒΒυμ8 ΔΒΒΘΓΕΓΟ, Δπῖθ ἤμθῖη ὈΥΙΠΩΪ ΒΘ 1 }} 

ΒᾺ} Τιῖο ᾿πιρογαΐογα ν᾽νθηΐθιῃ, 46 οχὰθ ΒΌρραγατη ἀροβῖο "ΟῚ 8 

το ροσίθυβ, Ἰπηπηο ρΡᾶτγῖθ αἰϊχυα Νονυὶ Ταβίδιηθηῖὶ, φυάγίο σοῖς 
ΘΥΔΏΡΘΪΙΟ, δητεγιοσθηι. Ουδηΐαπιὶ ἢ] ΟρΟσὶ ρῥγθι απ, 8ὶ γο γᾶ 

Β.ηὶ 4128 ἀἰἶχὶ, 1ἼὈΡὰ] οροτγίοι! Νάχας οὔ ᾶπὶ δά άδγα, υὐ ΠΟῚ 
ἔογίαβϑα ρυδϑθ ΟΠ Ρυ8 ΔΡΟΟΓΥΡὮΙΒ, ἰἴὰ ΘΕΟΥ͂ 6 Ῥγῶ 510 .1}}}}}18 ΟἿ]- 
ὨΠΡυ5 ΟὨΓΙΒ[Δ 18 ΓΙ πη 10 ΟΔΥΊΆΙΩΙ ΔΓ Ζυΐδι 5 ἀθθ τὶ 1ο- 
οὐπῃ. Οὐοά νἹάεῖυν Βττηᾶγε αὶ ρῥτίπηυβ ε Νοβιγίβ δὰ 1υἀ ρῥγο- 
ρΡὨθιίδπαϊ σεηυϑ 56 ΔΟΟΙχῖ, ἴὰπὶ Ζαυπὶ ἴῃ 1ρ8ο ΠΡ τὶ 8ὰ] ὀχογάϊο 



.ΑὮ ΒΙΒΥΠΜΙΝΑ. ἸΧΧΥ 

ῬΓΟρΡτιστη 5:0 Ὺ}185 ΠΟΙ ΘῺ ὈΓΙΠγ68 ἸΏΒΟΓΙΙῖ ρᾶρίπδ, ποιή ἤδυά 
Β8ΒΡῚ 8 4Ζυ8π| 15 ἴῃ ἰοἴο ΡΥ} πὸ οοσρογα τερογιθπάσπι, 1Π|, 
δι4, εἱ ΤΥ, 2. ἴὼ ἰϑυο 801 }Ἰ|οϑὲ ΠΡΓΟ, Ἰδοω, οἴ ἴὴ ἢος 

πυδτῖο, εἰπε ἀπϑεῖής ΔΗ .]Β51πΊ0. 

ϑ6α ρ]υτα ᾿ηἴγα ἀδ ἴθ ᾿ἰρτὸ ἀδᾷαδ 6}115 διιοῖοτα ἀἸΚΒΈΣΕΒΟ 
ΒσουΤΤοηϊ. 

ΤΟ. δὲ Ῥνηοωνιὶο διῤγίϊπο. 

Αρογίδηι 8θη16] νἱδτὴ ρβθιἀο- : ΡΎ]]} 188 ν᾿] ΟΙ ΠΔΙἸΟἢ18 81ν6 81] 
56 ἔοτία ἸΙάθπι ἰοῃρίαβ ρδυβΘοα ἢ δυηῖ : συοτιπ) ΟΧ ΠΡΘΏΪΟ 
Ργορπδίυμῃ 6ϑῖ οαγτηθῃ Π᾿ὰἀ χαρά νυϊρο Ῥτγοοωιηαπι 51:0 .]] 1 πὰ 
ἸΠΒΟΓΙΡΊΤΣ, ᾿τὰ ἀἸοϊα πη ΟῚ 810 Ἰυγα δ χιοὰ ΤὨΘορβιὶυ8 εἴ 
[μλοϊδη 1.8 ΡΓΙΠΊΟΒ 6] 15 νΟΓΒι15 ἰΔῃ ΖΔ τ 6Χ ῥΥΊΏΟΙρΙΟ 510 Ύ11α 868 
στεοῶ 8ῖνε Εγυιηγοθο αἰΐογαηιϊ. ΕΓ αϑῖγα δυϊθπὶ ἴῃ τηδῖ18, 1460- 
{π|6 ἴῃ ῥυπλουθυ8 δἀά., ἤοο ΟΔΥΠΊΘῺ Πυθγαβ, 6 αυϊρυβ αυο- 
πιοάο ἔπογι νϑὶ αυᾶπιη Οὐ οδυδᾶπι ἀσἰεῖαμῃ, ᾿πἴτα αἰβρυϊδηαιὶ 
Ἰοσυβ ΘΡΙΣ : ΠΟ ΘΙΩΡῈ5 δϑῖ ᾿ρΡ5ῸΠ) ΡΘΗ ἸΠΒΡΊΘΘΓΘ. 

ϑουιρίαχη δϑῖ ἔεσθ ὉΠ16 6. Δάνογϑιϑ ἸΠ88Ώ]Δ ΠΩ ΘΠ] 11, 4108 
ὙΦ 4118 ΓΡΌΘΓΟ οἱ 84 νϑῦὶ Πεὶ ουϊατη Γονοσᾶγ 6 οοπδίυγ. 188. 
ΟΘΓΠΊΙΏΙΒ ΓΘΙΏΟ 581 Πη)ἃ ὈΓΙ ΠῚ ΙΒη16 ΒΘΟΊΠ(Ι ΒΩΒΟῸ]1 1Π11118 ΒΌρΡΡΑΓ, 
ὨΪϑὶ οἴη ΔΗΙΘΓΙΟΥ, ἀμ ομΒι ΓΙῸ ΔΗ 458: ΠΟ Γυτὰ ῬΔΙΓΌΙΩ, 
ΤαΒΈΩΙ ᾿ΓεΒΘγ ΤΠ, ΤΟ ΒΕἸ ΠΟ Π115 80 τη θα πὶ 6}118 8680} ΒΟΓῚΡ 18. 

ΑἸοχδπασιμυσῃ ἃ ΟΠ θυ8Β ἀοοῖβ ἃρποβοίίυσ, 4ποὰ εἃ ρθη 
ΒΙΡΥ 5118. ΟΠ 1]}}18 ΘΟΙΩΠλ}15 ραίτα βῖνα 86465 που, εἴ φυοά 
δάνεγβαβ ΠΕ ργρίδοαβ ΓΟ] ρΊΟΠ 68 ρο βιὰ Ἰηνθ δῖαν, 20, 864. 

δα ἀ6 διιοίου!β γα] ρΊομ, ᾿οδὺ ΡΙ ΌΓΊΤΩΣ ΟὨ ΓΙΈ πϑτη σοὨμβθητδηῖ, 

ἔπεγαπί 41 ἀ το ηῖ : 005 ἸὨΘΓ ΡΤΈΘΟΙΡυν.8, ὨΪ51 6 ΥῸ ὈΓΙΠΊῸ8, 
μα δηά 5 6ϑὶ ΒΙ βοκ᾽ 8, ΥἹΓ ἜΡΓ ΑἸ ΠΙΟΏ18 8α 8 ΟΙ 58:85, 46 5: ΡΥ} πὰ 
[πογαΐαγα ὈΘη6 ππου 5 Θχϊπηα ᾿ἰσσα ΡΓΔΊΏΟΠΘ ἸῃἴΕΓ ᾿ΠΘΟΪΟρΊοδΒ 
ἀἰδραϊαιῖ!οπεβ ἃ 50] δἰ θστδοιθγο οο]  θοῖδ8, Βεγοίη, 1819. Ουἱϊ 
τ} ΠΟῊ 5818 υἹ δἰ διῖθμ1588 δα ἀοοΟΙΣΊΠδτ ἀρογία οἤ γι 8118- 
Πδπ ἴῃ ΠυΪ5 οαγγΐπἰ8 ργοϊορο οἱ βρι]ορο Ἔχροβίίδμι : ἰπ ρσο- 
Ἰορο χυΐϊάεπι ἀ6 Πθο Ῥαῖγε οἱ ϑριγίίια βδῃοῖο, αυδηιν!8 ἃ ΕἸ] 

ΡΟΓΒΟΏΔ ΠΟΏ 58118 [01 ἀἰβιϊμοῖο (864 Βοο νἱατα δε ἀρυὰ ρτὶ- 
ΤΏδΕγΟ5 ΟΠ τ ϑι[8η08, ΡΓΘ ΒΕΓ πὶ } ΔΙ ΖΔ ἴ65. ΤΙΣ Ἶ Π16 ΓΆΓ 1): ἴῃ 

εριϊορο δυΐθπι ἀκ βιαῖα ποπηΐπυπι ροϑβὶ πα !]οϊαπὶ ἔυϊατο, αὶ 15] 
ῬΓΟΥΒᾺΒ 84 σαΊ ΒΟ] Ἰοπὶ βθηβυπὶ Ἔχ! ρου. δ [18 ρίυτα ΠΟΒ ΓΘ- 
ΒΕΓΥΘΠΊΙ8. ἴῃ ΔηΠΟΙΔΙΙΟΠ 68 ροβί τοχίαπι 5 ΡΥ] πὰ 80} νοΐυ- 

“τ πὰ 



ΧΧΥῚ ἹΝΤἈΆΟΘΌΟΤΊΙΟ 

ΠῚ η18 ἤποηῃ δἀάἀοηά85. Οὐδ ἰδηθη, αἱ θσο ᾿μοοϊορίοα, Βα Κὶὰβ 
ὨΟῺ ΥὙἹΔΘΙῸΣ τι] τὰπὶ ουγαδδᾶ, ΤηΔΡῚΒ ρΟΥτηοῖῃ5 18 γουβ θυ, 10. 

564. : 
Ῥγϑτηῖα δβθά τη 6} 118 ρόγυουϑε ἀϊρτιᾶ ἔδΓΟΙΙΒ, 
ΠΈλοσηο χυοπίδτῃ νεγοαα δυοσίοτα το] ]οῖο,. 
Οἱ ἀδουϊ ἰδυάδδ οἱ βαῃοίδβ ἔθετο ἢδοδίοιη 88, 

Νδηιθυβ ᾿πΐθυ ἢ 8 [δ ο15118 ΒΔ γα, οἷο. 
ὕμηα6 οοἸ]ρὶι νἱν ἀοοῖιβ ποῃ ροββ86 (τϑίδπυμι μα ΘΓ ΒΟ ΡΊΟΓ6Πι 
4υἱ ογυεῃΐα οοτηστηθηαεῖ βδουβοῖα, Αἀ μοο ἰδηηθῃ γα] ᾿ὰ ὑπυπὶ 58- 
118 ΤΕβρο;βΌτη 811, Ὠ18 γγβι 8 ΠΟῚ ΘΟΙΙΤΠΘΠ ΔΙῚ ΟΥΙΘὨΪ8 ΒΔΟΓΆ, 
536 ἀ υεγὶ ἰδπίπμπηπηοάο ροδίδτι υοά [Ἀ]818 πυπηΐμ!ρι8, ΠΟη ὙΕΓῸ 
Ὦεο οἴξεγαπῖαγ. Αἀάϊ] ροϊοδβὲ ρῥυπιβ 1}}}18 Ἐσο  6β1ε ἰορουθυ5 
Ογιβδηοβ, "Δ αἴζαηίαβ ρΙεγοβαιθ ἃὰυῖϊ ἐσ Πιάθὶβ ογῖοϑ, ΠΟΏ 
δοάοδπι 400 ποβ οὐΐο β8ογὰ 11], ἀϊι 8018 ργβοτὶρῖα ρϑίγΡυβ, 

ΔΥΘΟΓΒΔΙΟΒ ἔι1886 : βεὰ 00 σΖῃοηᾳε ἴῃ ποῖδ8 γβογνδηάυπ,. 

ἢ. δὲ ἐἰδνὶ οοἰανὲὶ ραγίε δεομπάα. 

ϑααυϊογ νοὶ] ργοχίτης δοσθαϊ ἰοπηροσιπὶ ογάϊης ρᾶγβ ΠΠΡΓῚ 
οοἴδν!, ὃ 2. Οὐδ φυ!άοηλ ΟὨγιβιδπα οαγῖθ ΠΟ δι ΙροίυΓ, ἸρΡϑΌτη 
ΟἸσῖβι! ποιβθη [τ Δ ἱΠΠΠ10 ΟΑΣΤΆΙΗΪ8 1π ΔΟΓΟΒΈΌΟΘΙΒΙ46 ῥγοβίθη8, 
ἀεϊπάδ νϑγὸ ἀς Ομ γῖβι! τορι ἰοῖα ρηδ οομβοῦρία. Νβθὸ 46 δῃϊϊ- 
φυιϊαῖς ἀυθηδπάμσμῃ, 4υϊ8 υδιϊηυδ ἤδη τηδηϊθδίο ἰῃ πηθηῖθ 
Πάρυϊῖ, ΟΟμοσί. δὰ τσ. ὶ 37, 08] ρτῶοθ 1 Ἰοχαϊυῦ : « Εδο}}6 

γΟὈῚ5 ΘΓ }ι5ἴ28 ΓΕ ΡΊΟΠΙ5 ἀοοἰσπᾶτ Δ ΔΗ ΙΤαδ ἀἴβοαγα 510 0118,» 
οἵ ρᾶιο ᾿ηΐγα, ὃ 38 : « Ογβάϊε νεοϊϑτὶ οἱ ν8]46 ἀπηχας 5:0 Ύ}16 
οὐ] 5 ΠΡτοβ σοι ηρὶ ἸῺ ΟΥΡΒΘ ΤΕΥΓΆΓΌΣΩ ἈΏΙΨΕΓΒΟ ΒΕΓΥΔΙΊ [Δρογίθ 
ποβίσαμη ΟὟ ΔΗ ΠΧΖαΐοσο ΘΟ Πα ΥἹΓ βαπμοῖι5), ΠΟ Π1060 
ἀθ (118 55 να]ρο ἀϊοῖβ, ἰδ υᾶπι [Ἀ]518 ρίδμθααθ νβη18, [8100 

γοῸ8β ἰπϑίίποῖι ἀοοεηῖὶ, 86 δἴίδιη ἀθ β86γυδίοτἹΒ ΠΟΘΙ 7681 
ΟἸσῖβὲι ἔαϊαγο δάνθητϊα 80 ἀδ οσηηὶθυβ 8Ρ 'ρ5ο ραῖγϑῃα 8 οἰᾶγε εἰ 
ΔΡΟΥῖΘ υϑίϊοιπηῖ. » Ουοά Πιβιϊηὶ ἰοϑῃπορῖυπη δα πὰ] πὶ 
ΔἸτατη Ζυδη οοἴθνυμη ἤσπο ΠΥ. ΓΘΕΥΤῚ ρΟ558 ΠπηΔη 1 δϑῖαπι δβῖ, 
4018 π0}} 8 841}105, ργδῖθγ βεουπάυμῃ τ]ὸ ΓθοθηπΠ!ογοπ,, 46 Υἱῖδ 
εἴ ρεδ8118 ΟΠ ΥΊΒ11 ἴϑση ἀἰβογία αυδηη Τυ511Π1}5 αἰΐ ἰΔη 406 ἐχρ] οἵα 
Ργοβιθίαγ. 6 οαἰθθογγπιᾶ, χὰ ἢ16 ΠΡ ἱποὶρὶῖ, ΔογοβΌ οὨιάς; 
Ὠ1811 πυπς ἀϊοομάμμ, 4ϊᾶ ρᾶτ5 [ξδο δγριιπιθηῖτὶ [0818 'π ΠΟΙ͂ 

τιρδοίδθιῖαν. 



ΑὮ ΞΒΙΒΥΠΙΗΙ͂ΝΑ. ΧΧΥΠ 

Κ]. δὲ ἐνῖδιια ρυοσώπθ γεσορπὶὶς σαγηλὶπέδιιδ. 

ΗδΡοπιυΒ Ἰδαυο τὰ ΘΙΡΥ πα σαττηῖπα ΟΠ ΓΙ ΒΈ 188, ΡΥ ΠΊθΟν 85 
ἘοΙθϑια θυ δηάα, ΡΓΟΧΙΠΊΟΖᾺ6 ἰθρογα βουρῖα ᾿πῖοὺῦ ὉΠΠΠῚΟ5 

ΔΏΠΟΒ ΡΓΙΠῚ] Β6600}}} Θ᾽ ΒΘΘΌΠΑΙ ΡτΤΊΓη08, αἱ ἔλο!]6 ροϊπεγιηῖ ἃΡ 6ο-- 
ἀδτῃ δυοίογα σοὶ. {Ππγὰπ τονοτα ἃ δοάεηὶ 5οτΊρίδ 5ιηῖ, το 

ΠΘΗ116 4886Γ1 ὨΘ]ᾺΘ ΠΕΡῚ ροϊαβῖ. ΥἹΧ ᾿διηθη ΟΓΘ 88 ὈΓΘΝῚ ΒΡΑΙΟ 
αἰπη1 41} ταὶ πυβνα 8660}}}}, σταπάθιῃ ΑἸθχϑηάγίθ ργουθηϊαπι δχϑ11- 

[1586 ροδίδγυα βθὺ Ππάφογὰπιὶ δῖνε ᾿υἀαϊζαητυμ., ᾿πῖτα τὰ] 
δχῖγα Οἢ ΓΙ ΒΕΔ ΠΟΒ ΟΥΪΠ68. Ῥγοθδῖαϊ ἱριῦ ΘΟΠ]ΟΘΓΘ ἸΓ685. ΠΟΒ6Θ 
᾿ρτοβ, βθηϊτθητασιπι οἵ ἀἰοιομ 85 ΘΟ] Ογ 5:1} πιο 5, νοὶ οχ ὍΠῸ 

ΘΕΓΕΡΤΟ γ6] 84]16πὶ 6χ ὑπ σιδϑὶ βοιοΐα ργοα 886. ϑομ Ϊδηη 
ἰδῖδ πὶ ΠΟῊ 8] 181 ἱπν ΘΠ Π]}5 Ζυ8πὶ ΤὨ Γαρουϊαγαηι, ΄αὶ 6 δ ἀ2515 

ρΡγοΐδοιὶ δὸ Τυἀθογιη πομπλθῃ το πθηῖαθβ, ΠΟῚ τ] δηῖ6 

ΟΠ ΣΙΒῚ ἰθιρογα, βεοίδπι συδιηάδτη 86ὶ ροῖ!5 Πού Υἱῖδε α15-- 
ΟΡ] δ ΠπΔ ΠἸΟΠδΒ.1088 δι πη] 6 πὶ πα ρῥγοοα! Αἰθχαπάτία οἰγοα ρᾶ- 

Ιυάειῃ Νίαγθοιοδπὶ οοπαϊάογδηϊ. ϑογίρϑιῖ ἀ6 118 ῬΏ1]ο ᾿ρσυτη ἀς 
για Αβοοῖϊοα, ἴῃ 400 ποι νἹάοίυν, αυϊάχυϊά ἘλιΒεθιυ8 ῬὨοιιΒ- 
γα ἀς δ γε 8θηβουϊηῖ, ΟΠ ΓΙ δι! 08. Ἰπα!ρτῖα886 διάςυβ υοίογ. 

Τοιηρογὰ θηΐπὶ ορβίδηϊ, 4υαῦτῃ Π6θο ῬΏ]Ο βου ρβοῦῖς 58} (δῖο ναὶ 

ΟἸαυάϊο ὕξθϑᾶγθ, δά βυτηπηθη), 81 ἰδ] 1 Υἱχιῖ, 800 ΝΟΓΟΠΘ, 

ΘᾺ ρΡ56 ἀ6 Ἵ μεσαρθυῖ8 Αβοεῖϊβνα 8815 πη σΖυϑιῃ ΓΘοΘἢ8 8ά- 
τηοάστη ΟΥΙΒ ἰοχυδίυν, (δίογαμπι 4αὰσπὶ ροϑὶ ῬὨιοηεπι, 1ἃ 6ϑῖ, 

Ρϑυ]ο ροβὲ διᾷπι ποϑίσγδπι,, ΤὨΟγαρΘυ ΓΙ ΠΟΙΏΊΘἢ ΡΓΟΙΒΊΒ ΘΧ 

ὨΙβίοΓ 8 Ἔνδηυεγῖῖ, οΓΘ 101} 6 εβὲ, δ] αἴὰ ἴῃ ἰργρίυπι Θνδηροὶ τὶ 
Ιαςα, Αβοθίδϑ 11|108.᾽ 110 τῃϊπ5 ἃ Οἰ ΓΙ βίδα ΠΠΟΤΊ ΠῚ αἰ ΒοΊ ρ πᾶ 

ΔΡογϑηῖ, 60 ἴδοι "8 δα ποϑίσα βδογὰ [111886 ΘΟΏΥΘΓΒΟΒ, 16 ἸΠΠ.6Π- 

τα Ευδβεῦιο, 4υυτῃ αἷὲ ΑἸθχαπάτγιθ νυϊροὸ νοοϊϊδῖοϑ '0805 ἔπ|556 
ἀϊνι Νίασοι ἀ!βοῖρυ]οβ. Ν υἴαῖα νεσοὸ σα]! ρΊοη6 τηπϊαῖοσα 6 ΠΟΙ Π6 
ΔΙ χυϊὰ 6 ῥΓΙ5 118 που θ5 ἀρὰ 608 ΓΘΙΏΔΉΒΙ886, ἔλο1]6 ΖΟΪΥ 15 

οοποράδι, Αἴφὰθ ἢυο τοαϊ χιοά ἀδ ροοῖϊο]8 δογυπμη βἴ 118 ἴσα 
ῬὨηο, Ἰοο. οἷῖ, : « ΝΟὨ Βοϊυχῃ σοῃϊοιαρ᾽ δηῖυῦ, 4, 864 οἰ] 8 πὶ 
ολητοα ΠΥΠΊΠΟΒ486 ἴῃ Ἀεὶ ἰάθη οΘοΙηροηαμῃῖ νΔΥῚῸ ΤΘΊΤΟΥΌΠΙ 

ΟΔΓΙΩΪΠ 416 ΡΘΠΘΓΘ. » ΕἰΆπὰ αυδηῖο ἴῃ Ὠόποτγα ἔπογὶῖ ᾿ρ5ὶ8 
815 11|ἃ, ἴηἀ6 ο0]]1ρᾶ8, αυοὰ ἴῃ χυϊθυαβάδπι αἸδγατ [εϑίοσυμι 
ΒΟ 4118. [6816 ΒῈΠΊΡΟῚ δοάδηι ΒΡ] ]οηΘ, ᾿θ14., 15 4] ΘΟΙΥΙΨΊΟ 
ῥτγωβιογαῖ, « Ἀ55Όγρ 5 ΠΥΤΩΠθ πὶ ἸῺ ἰδ άθπι [)6] ρΤΙ πλ118 σσπῖ, δυϊ 
ΓΘΟΘΏΒ ἃ 86 ΟΟΙΏΡΟΒΙΙΙΠὶ δὰ ἀδδυπιρίυπη 6Χ Δ]1Ί400 ναῖμππι γοῖο- 



ΧΧΥΙΠ ΙΝΤΕΒΟΠΟΌΟΤΊΟ 

ΤΠ. » ΠῚ ΘΥρῸ [ἰργῸ8 ποβίῖγοβ [πεγαρθυῦοο βοῃ 16 τ᾿ἸΡυδπηηυϑ, 
50 ΕΠ οἷς ἀπὺπὶ εχ 15:18 ροθιὶβ βθοῖθ βι18 βυρογίυϊββε. Οοηνθηϊαπὶ 
δυδίογῳ 1} οἱ χυδβὶ πηοπδβίϊοοθ ΤΟΥ ροιϊατατα νἱΐθα δἰ] πὶ δὰ 
Ζυα βιιρτὰ βυῃϊ ἃ πο !]8 δχ το ΓΥ͂ δἰ]αῖα, ἀ6 ριογαμη ΥἹΓΟΡΌΠΙ 
ΡΓΘΟΙΡυ5 τηδία 18 νΘΒρΡΟΓΠΠΙΒ46 « Δηῖ6 οἰθυπὶ οἴ ροΐυπι. » 
Οοηνεηὶὶ οἰϊδπι 4ιο4, 5ϊουϊ 8148 ἀϊοίυχη οδι, Ῥγοοθπιῖο 510 γ]- 

᾿ἴποὸ οὐπὶ ᾿ἶρτοὸ ὟἼΠ], καὶ 3, Θοπηπιαῃα ἀὐϊά νη δὰϊ ῬΘΓΒΙΠΊ]6 

ἀοοι! ἱπιθγργθῖεβ ἀρδυνεμμ: Ἰ]υτὰ ὨΘΠΊΡΘ Ρἰμ]οβορβίουπι εἴ 
40.881 τηεἰΔρἢγβιουτπη ΘΟΪΟΓΘ πὶ ΟΓΑΙΪΟΙ 8 ἸΓΙΖΙ18 ΟΑΥΤΆΪΩΙ ἸΏ5- 
Ῥδγϑυπι, αὐ ἴῃ ῬγοΟ το βυ]]ορίβην! πη γα ἀἸ 8] οἱ βρθοίθπι, 39. 
844.. 6εἍ Πυγο ΥΠ1 ἀϊρτοββίοηος ἀ6 μοιληθ, ἰδηχυδηι νῖνὰ ὮὨδεὶ 
Ἰπηαρίπα, 378, 54.; 402, 854.; 46 Βυθπῖδηϊα ἃ ἢδο Ῥαῖγε δοοβρίβ, 
[οστὴδ δυΐεηι ἃ ΕἼ]ϊο, ὟΠ], 1014. οἱ ΡΆΞ5ἴπὶ : : 400 Θἴ τ ροΓ θα ϊ 
ΟΥΘΡΤᾺ ΠΙΠ218 ΠὈγο ἘΒΕ ΓΘΟΌΓΓΘΏΙΑ ἱΠ]ΔΡΊΩΙΒ εἴ ἔογπιθ οἱ 
86:6] 1Ἰάδθ νόθα α : 48 οπιηία ηἰπΐβ ἀοοία Ὑἱ ἀογθηῖυγ, Πἰ51 

οοῃδίαγοϊ [8}10118 51..}18 ἸΠΠαΓ1185 ἴ1558 ΤΠΟΓΑρθυϊ τ π Ἰη6ῃ- 
[68 : « Παηῖ ὀροσγϑηι, ἱπ4υ}}, ΡΠΠ]ΟΒΟρ 188 ΡΕΓ ταϑπι8 δοοθρίς ἃ 
ΤΩ] ΟἹ 8, Βογι 8 640 6].5 4] 6ΡΌΓΙΔ5. » Νοῖα ἤδηο ργβϑσίπ υ]- 
{ππ|8π γΟΟΘτη, Οὐ] ὈΪΒ εἴ [6 Γ ̓ηϑ]δι1 ῬΏ1]ο, ἰδυἀδη8 ργοιραθ ἴῃ 
118 Βουηϊηῖρβ Δ]]6ρονίαγαμ βἰπἀ] πὶ, ΠΘ6Ο ΠΛΪΓΆΠῚ, 8 ΠΊΠ1115 ᾿Ρ56 

4} }ὺπὶ ΠρΌΓΑΤΙΙΠι ΔΑ ΠλΙγαῖου οἱ ΡΓῸ 808 ραγία βθοιϊδῖον. Αἴ 8] δἵ- 
ἰθῃάἀδ5, οὐηηὶᾶ ἔεγε χυθ ᾿ἴρτο Ὗ ΠΙ ἀ6 ραββϑίοημθ ΟΠ σιβι! ἰγδάπη- 
ἴΓ, 290, 8644. Ρ6Γ ΑἰἰἜρογῖαϑ Ἔχρ  σδπῖαγ,, Θ88406 ([λιεπάυπι 
ΘΏ1Π1) 18} ΘΟὨΙΟΓΔ58 δἰιαθ υἱοϊθηῖαβ, αὐ ῬΗΠ] ΟΠ δ. ᾿ρϑαπι, 8ι 

ΟἸ γι βιυϊδηιβ ἔυ!58θῖ, δῖ Οτρεπαπι., πἰβὶ πη]ϊο ροβίοσίοσ., ᾿ϊα 

Ἰοουϊαγυ μι ἔιῖ586 ογεάδβ. 86εἰ δ] υϊὰ πηδρῚ8 οἰίδπι {ΠΘραρεαι!- 
οὑπὶ ἴῃ ἢος ἰρ80 ἰ{ῦγῸ ποίδγε εϑὶ, ργϑοθρίαπι ἤθρα οεῖοτ 8 
ἴαπι ΟΠ Υ 5118 }15 ἸΠΟΟρΉΪ πὰ ΡΒ. ΠΟΘ Π18 ΟΔΓΏΪ8, 405 : 

Ηυϊο τὰ ροπα νοΐθἢ8 ρυγᾶπὶ 51Π6 ΒΔ ὨΡῸΪΠ6 ΤΠΘΗΒΆΠ), 
ᾳυοά ρῥτγεοορίυμι Τ Πογάρθυαιδ βοϊθιημο [1556 ἀοοεῖ ῬὨΠ]ο, 86 νο] 
᾿Ρ5}8. 16 )8 ἔδβϑι!8 ομβογυδίυη : « Νίοηβα ρυχὰ βϑὶ ἃ ογιθητῖ5 

ἀδμιρυβ. » ῬΠΏΠοηοπὶ ἡαναὶ Ὠΐσ ΠΟ τη040 5θηϊοηῖία, 566 1ρ8]8 
Ῥδδῃ8 νϑυρὶβ οὰπαὶ 5:0 0]}18 Θομβεηιθηΐεμι Γερογίγα. 

Κ 11. [δὲ σανικίπέδιις δἰθγ ἐς ΑἹπιοπϊπογιπι ἐθΙΆΡΟΥ δογίρι δ, 

11,3 ὅ, ΚΖ, οὐ ΚΣ], τ. 

Α ργίπμηο βθουϊο ἀδβιηθηῖθ νϑὶ βου πο Ἱποὶριεηῖα ἰΓΒΏΒ- 
δυπάυμι 5ϊ᾽αιϊίπ 84 βδεαουπάσπηιν ρἰυβαύδτα οἰπη!άϊαπι., 14 εϑῖ, δὰ 



ΑὮ ΙΒΥἊΠΙΝΑ. ΧΧΙ͂Σ 

Ἀπίοπι που (ΘΠ ρΡοΓα, Ζα! 018 οβῖθηα! ἐρο, ἢ6ο οοη]θοίδηαο ἰδΔη- 
ἴ.π|, 564 τυ} 118 1ῃ 6απὶ ΓῸΠῚ 8|181}8 ΔΥΡΌΠΊΘΠ8 ἸΠ6]1Ο115486, 81- 

πιὰ] γ6] ῥρδθῃθ 8ϊπ|}] γᾶ σα γπνπᾶ 6586 Βογρία : τ᾽ ρᾶγί6πὶ πιο [81 

᾿ἰρτο ΠΠ Ἱπιογροϊ δία; 25 ρτγαπι Υ Ἰηϊορτυχ; 25 ΠΡγὶ ΥΠ| 

Ρᾶγίθπι ρῥγιπηᾶπι. ΗΟ8 ἴγϑβ ἴθι 6586 ΤΟΊ ΓΑΥΪ Δ ΟἿΟΙΊ5 ἈΠῚ15 

5} Απιοπίπο ῬΙΟ νἱνθηῖ8, ρδίσια νϑὶ ἀοηῖο}]}1ο ΑἸΘ χα Πα ΓΗ], 

οτῖα οἵ ρχγοξεββιοπα ] 6 6ὶ. ἃ ποϑβίγα ἔογίδββ6 γϑ] !ρΊομα ᾿γΓαηβἤιρθ, 

ἐχ δᾶ 416 ΓΙ 6 Π115, Π00 8ο] πὶ, νοβιρια αυςάαπι ροοοΪ γρίϊοεα 
Ἰεοι!ο185. Οὐ χυΐα τδϊ νἹάθον δά ᾿ΠΙχυϊάαπη ρεγάυχιθ88, ὩΟη 
Ἰϊο γα πὶ ἈΡΡΤΘΟΙΆΓ, ΓΘΠ.15880 ἰδοΐογα αυυπὶ 84 Εχουγβαιη Υ εἀὶ- 
ἘΟΏΙΒ Τ688 ὈΓΙΟΓΙΒ, ΟΔΡ. 6. 844ᾳ., ἴχπὶ δὰ ἢ }5 ᾿ρ5108 νου πλ 1 Π18 
Ργαίδιιομθηι, αὐτῷ αἰίδηία το] οραῖυγ, οτο. 

ΚΠ]. ὃδὲ διὀγέϊἑπογμπι οσαγηείπωπι σοπαζέίοπο ατιί6 δἰ φέαίἐπι 
ῬΡοΞεέ ““πίοπὶπος. 

[μϑῖοσ Ὠοϑίγο ΓΕ ΡΊΟΩΙβ σταῖϊα, χυοά ροϑὲ ργίιπθνα 8510 γ]- 
᾿Ἰπ8 ὉΓΕΒ ἐχρογθηΐδ ἃ ΤΠεγάρουῖ5 ρτοίθοϊδ, ἀοίπ 6 ροῦ ὑπυτη 

οἱ Δ} 105 βοουϊαπι, δά Απίοπῖποϑβ οἱ ϑαριμαιπι ὑ84.6 ὅθνε- 
ΓαΠ, ΠΘΠ10 ΟΊ 518 Π0}8 οαπλ 6 πὶ ρ8Θ ἀΟ- Ῥγορ δῖ] νίᾶπὶ Ἰπ068- 
5ΕἼἴ. 8Βῖν6 {πογαρθυῖοα Νυδα 8:π6 που θυ8 δχϑιποία ἔμεγαῖ, 
δῖνα Ὁ ἰδίᾶ ρσοραρϑπάθ δΒάδι᾽ γτδί!ομα βροηΐα Δ᾽βιϊπαθγαὶ οὔ ΓΙ8- 
ἰἰΔπᾶ 5: Π1ρ]1011858. 564ἃ να] δὰ 53] }20}101185 γε} 1181] δα! πὶ ρᾶ- 
ΤΆνογαῖ. ϑυργα ΘΠ ΠΊΪΓΑΪΙ ΒΌΠ115 ΟΣ ΔΗ. 701581Π115 ΡΔΙΣΙΡῈ.5 
᾿πδιϊπυτη, 5: ὨρΡῸΪΔΓῚ, ΖΔ Ταν!8 5101 ΠΟη Ἰηβιθῖο, βαρ ΟΙ [8118 ΟΥΙΙΟδς 

ἀεέξεοῖα, νεΐθγεπι οἱ να] άθ δημΠζΖυδτη νοσᾶγα Θ᾽ΌΥ} πη, οὐ} 

ΟἝΓτηΐ ἃ Π6 [ΠῸ συ] 6 δῖα 86 βουιρία 8εθο} 0 ἔδοια ΔρΊΟβοοΓα 
Ροϊα!5δοῖ. Αρογιῖβ πο νἱάοτγιπὶ (]επλ 8 ἈΟΙΔΏΒ, οἱ αυοῖογ, 

{αϊβαα!5 ἔπι, Οοπδιιτυτοπυπλ Αροβιο! !οάγυπι, εἴ ΑἸ ΒΟΠΑΡΌΓΑΒ, 
εἰ ὙΠεΟΡΒΪ 5, 4|Π| 46 ΡΓΟΡΘ ΒΌΡρΑΓΘβ, 40] ἴδβι! ΠΟ η118 5:0}]- 
᾿Ἰπ|8 Ορετὰ δὺ8 ΘΟΠΊρΡίεγα 80] εηῖ, υἱϊ οἰϊαῖ!8 ᾿ρβογιπι ]σοῖ5 ἴῃ 
αἰγααυς ΘΠ ΟΩ 6 πη68’ ρα]απὶ ἢϊ. 564 χυοα τηδλρὶβ ΟΡδίιραβοδϑ, 
ΟἸοπθηβ ΑἸοχδηἀσίπυ8, ἸΠΟΓ ΟἸΓΙ ΒΕΔ ΠΟΒ ἐΟΥ] 801} ἀοοι 58: 1018, 

5ΙὈΎ}11η15 ὩΣ τηΐῃυ8 ἐγ θα  χαᾶπι σοῖο; δίχα δχ ἴρβο ΠΡΓΟΥ͂,, 
ΑἸεχδπάσια 80} ΑΠΌ η5 βοσιρῖο, ἀθρθη8 1086 ἴἢ δϑάδθιῃ ὑγῇϑ 
ΠΟΩῸ6 ΠῚ. }118 ΔΠΠ15 ροΟΒί θοῦ, νΘΓΒ118 ΟΟἴο ἸΠΙΘΡΤΟΒ ἰ0018 ΖΙΔΙΌΟΙ 
αἴετι νϑϊυῖϊ δηιίψαοβ εἴ ροηυϊποβ.. 41.881 ποῃ α) βάθη [ΠΡ τὶ 
ΡΓΙΠΊΟΓΕΒ 111 ὙΘΓΒΊ8, 8616 ΠῚ ΘΟΠ  Πᾶτη Θχ ΒΙΡε 65 ΡῬΓΪΠοΙρυηι 

Ἀοπιδηοσαμι ἃ ᾿}1ὸ ὕσβαγα ὑβ4ὰε 84 ἰΓε8 Απίοπίηοβ, οἰϊδπὶ 

᾿ 

Ἢ ᾿ “- 



ΧΧΧ ΙΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟ 

οὔδο0 ἰυθεοπι δἴξεττε ροϊυββοηῖ  ΠῈ Απίομ!η18Β 86 6 Νειοης 
ΑπΠΟ γιβῖο ροϑβῖ 'Ρ808 νϑηΐυσο, οἵη 48 ΡΣ ἰοΐαπι {]]τ11}} 
ΠΡχαπὰ σαπιηῖυγ α]58 οἱ [415] πηδηϊθβῖδ, ὨΘΟ6886 6ϑῖ ν6] ΠΟῊ 88118 

αἰϊεηῖθ Ἰερεσιῖ ΟἸαπιθηβ, ναὶ, αἴ Δγοᾶπἃ δὲ ΤΥΒ[6Γ18 Ἰνο] υἷδ, 

αϊυγὶβ ΤΤ ΓΡΓ ΡΒ γαβεγναυοσῖῖ, Νίαπαυτῃ ἰᾶηηδη δβῖ ρταν!5- 
ΒΙΠ1ΟΒ ΥἹΓῸ5 ἰγϑπόθαπὶ οἱ ΟΥΊΡΈΠΘΙΙ ἃ ΟΙ8Π618 ΘΙΌΥ 118 ΡΓΟΥΒῈΒ 
ΔΟΒ᾿ΪΏ 1586, οἴ 816 81105 νἱ ἀοἰϊοοῖ, βεὰ ρᾶυοοβ. [χα (οἾβ8 80- 

ῬὨΙδῖα, ΠῚ 5018 5ΟΓΙΡ[Β ΄υδτη ᾿ρβοσαπι τοίαϊδιομα ποῖυβ. 

Ζασηι [πιοϊδπθᾶ αἱοδοϊϊαϊα (ἀπλίου5. αυαρρε [ποϊδη1) ΟΠ τι Δ Π 05 
δρυαὰ ΟΥὐρεπο Υ, ὃ ὅτ, 51:0 γ}]15185 νοοϊϊαΓαοῖ, 51. ΠΙπλϊᾶπὶ 1ρ50- 

Ταμλ οὐρα ΘΙΡΥ]) 1ὴὰ Πάδπι ἴάχασα νοΪ]αϊῖ, πο τα ὰπὶ ἃ ὙΘΓΟ 
ΔΌΕΥΤανιῖ : 515 υἷ πη μἀἄδοαβ οἵ πῃθηἀδοϊου γα ΘΟ Βοΐοσ 5 ὉΠ]- 

ν 6.808 1ῃ58] τη] ανῖ, ἸΠΙ4 6 σύχῃ 118 Ἔρὶῖ, Ζαϊ Πδοῖθπιβ ἃ ΠηρΘΏ 18 

Βυ) 566 πη]04] ΘΟΠΙΠΠΘΠ115, ῬΓΘΙΕΣ ἀπὰπὶ ἰοτῖς ΤΠεσαραυΐδη ρο5- 
ἰογ 5 Ἰρποῖυτη, ΡΒ. πογαηΐ. ΟΥπιθη ἢ ἃ 5:0 Ύ}} 1Ζπὰϊ ᾿άεο- 
ΤΌΠῚ ΠῚΔΡῚΒ ΄υᾶπη ΟΠ ΓΙΒ ΙΔ ΠΟΤ πὶ ἔδοογα (αἰβυβ ἀθραογαῖ. 

1Χ. δὲ ἐδνὶ5 Κ7] οἱ ΚΠ]. 

Αἴ δοὺθ πθὸ τ]ὸ ροβῖ Απίοῃϊμοβ, Ὠθρ6 80} Αἰδχαπάσο 
ϑδνοσο, βθοῦϊο ΠΠΠ ποπάσπι ᾿πο!παῖο, 51:0 γ}}15ῖ8 ἀδηγιπι ργοα!ῖ 
ΔΙ ΊΖα15 ποὴ ἀυδὶα πδαὰς ἀιδβιπηαΐαῖο ΟΠ γι β δ πιι8. [8 ἀαοθυι8 σα 
ΤΩΡ ἸΠΠΟΙΌΙ, ἈΠῸ ὈΓΟΥ]Ββιῃ10, ΠΘαῸ6 ὙΔ1101}11 ἸΠΒ[ΔΙ (Π1}}1] 
1ΡῚ φυΐρρε ἀθ γϑρυβ ξαϊυγ!5), βεά ΠγπηΩὶ ροίϊυ5 τη ΟὨτιδι ἰδὰ- 
ἀδπὶ ΘΟΠΊΡΟΒΙΙ : ΔΙ[Θ ΓΟ ψΘΓΠΒ τη ρΊΒ4. 6 ρΙΌΡΓΙΙα 5:0 Ύ}} πο; Ὠδπὶ 
εἴ ἰοσυῃηάτῃ αἰἴδοίαϊ ἔτ! ἀἸσᾶπη οἵ τᾶ 1 Δ Πὶ ΠΟΒΙΓΙΒ ΟΠ 5 ΘΟΙῚ- 
ΤΌΘ ΠῚ νΔΕΡ.8) ὉΓ ΙΔ ΠΘπρ6 οἱ παιϊοπαχα οἰ μη αῖ68 ἃ ὈΓΩ-. 
5611 ᾿ἰΘΙΏΡΟΓΕ 8486 84 τηυπαϊ ἤπεπι. ἢν υβᾶ ΘἈΓΤΏ]18 ὈΪΤΙυΒ6 6 
ἰοσηλα ; ὑπὰπὶ ἰδπηθῃ [δοϊπηυ5 ἃποίοτεμη, συοα οἱ ἱμθο]ορίοθ 
ἀοοίΓΙηε ΘΟΠΥΘΠΙΘΏ8 οἵ ΓΟΓ ΠῚ] νου ΤΉ 416 Βί πὰ 0 ΘΟμβττηδὶ. 
ΕΟ τ βιιδηυβ, δ ατα Ὁ] ἢοη οτἱποάοχυβ, ἀρεγῖθ δβῖ : ἤδη ἀ6 ἀ]- 
Υἱηϊ δῖα αἴθ δἰθσηι δια ΕἾΠΙ δηῖα ΓῸΒ ΟΠΊΠ68 οτϑδῖδϑ, Υ], 2, 
544.;: ΥΠ], 35 : τἴϑπὶ ἀ8 υπιᾶπα παῖαγα 8 60 δββιιπηρία, ΥΙ, 22: 
ΥΙΙ, 24, 53, 66, ἀϊνίπαααδ βιπλὰ] ρογεημδηδηῖα εἰϊδηὶ ροϑῖ πιοῦ- 

161 ἴῃ ΟΓο6 σοπδυμηϊηδίαῃῃ, ἮΙ, 46, 28, ἰΔπὶ ἀΙβογῖι5 6οῖ ἰδη)- 

486 ΘΧΡΙ 6855 υ1 ΠΘΠῚΟ ΠΙΔΡῚΒ 1Π|6Γ ΘΔΙΠΟ]ΙΟΟΒ νοὶ ἀεὶ βὰ δά- 
ἀἸο  ββπιοβ. 564 1τάθιι ἀθ ἀἰνιηα ἡδίασα Ρ6Γ ϑριτη πὶ Βδποίυ τη 
Ομ γιβίο, αἱ 1ρ86 νυ ]ϊ, Ἰπΐπιδα Ὀδρτϑηιὶ ἀδαλατη Το ΠΠΕὶ ἰΘΠΊρΟΓΘ, 
εἴα ἀἸβογερδηΐεμπι ἃ ποϑίγα {πο ορίαπι Ἔχρομιῖ οὖ ὨξΟΓΘΒΘΟΒ ΟΓ}» 



ΑὮ ΒΙΒΥΓΠΠΙΝΑ. ΧΧΧῚ 

ἤδη αἰξαρεογα ΠΟῺ ροΒβδιῖ : "Ἰηι18 ἴα ΒΟ! Βη18[18 : ὨΔΠῚ ΤἹΪΙ5 
ΠΟΥ͂ΟΒ ρ΄απεαυθ ἘΟΟ] 681. Ἰρτοῖοβ ἰηϊγοάυοι;, ὟΠ,, η5ὅ, 564.; 
Ἐοϊ βίδμι ᾿ς ο- ΟἸ βιάπαμ, ᾿ϊοοῖ ἴῃ τπ}}118, αὐ ΟΡΙΠΟΥ, ἃ} 
1Ρ88 ἀϊβοθάβῃβ, βοίδιηι δρτιοβοῖξ, οἱ οὐ μβοάοχοβ, νεῖ ἀπ  υδη) 
τυ ἰδηῖ68 ἀΟΟΙΓΙΏΔΠΊ. ἃ ΘΔ ΠΟΙΟΓΌΣ ΘΟΥΡΟΤΕ βεραταῖ, ΥΠ, 13, 
544. Ὠδ Ἰεριτίπηο οἷθγο νουθᾶ βυηὶ 6) 08 ἰαἴϊη6 Ὑοβᾶ : β 

Ηο8 νῈΓῸ ϑτΑΎΙΟΥα τπδπθηῖ, 4] ἴδποσα ἴυγρὶ 
 πηργοβᾶ νδιοϊπαπίαγ, οἱ δυρσθηΐ ἰδπηρυβ ΔΟΘΓΡΌΠΙ ; 
Ιπάσῖὶ φὰὶ ρΡ6}16 ονίαπη, 86 ποιῖπα ἔα 80 

Ἠεργῶοϑβ )δοϊδηΐϊ, ἃ]10 46 βδηριιπο οΥΘΙΙ ; 
γ εγθα ἀᾶγα ἱπρυϊπι}8 ρΤΑΥΊ οἴ πηαα ΡΟΏΘΓΟ ἴθοζο; 
Ουἱ τηογ68 νογῖθηϊ που, 864 ΓΔ] ]6γα 180 5. 

Νοη ροϊοχυμῖ, νογὰ Νυπιθη ρῥίθῖδίθ οο θη ε8. 
Ηκο Βειεγοάοχυβ οπιο. Οὐδθ γθγοὸ ἰπ ἤπε ᾿ἰΡτὶ ἰυσρῖα δἴχαὶ 

ἰηΐδπάδ ἀθ 86 οοῃβίθηϊομι ἰπάἀυοὶῖ 5: Ύ}1Δπι, πϑβοῖο ὑπά8 ροι}- 

νοι σασθιηνα δά ἤπθη ἤπο αἰϊυϊεγιῖ. ΝΕ Π]ΔΡῚ8 ΒοΙο, ἴῃ ΠΕ ργρῖο 
Ὧ6 85 ἴῃ Αβ18 ᾿Ἰγληι βίη ΒΟΏ18 ΤῊ] 1846 τηϊχίαπι 5οΥΙ ρΒοσ, 
σΖιδηαυδπι Ἰῃ Αβια ροῖϊι18 ΟὉ ΡΠ] υ]απῖαβ 101 ΒΘΟἰΆΓ.Π ἸΠ88Π188. 
ὕυχας 51 πο ἰοούυπι, ἰϑτηρυβ οοτία βυθστῃ ᾿πάϊσαϊ 086, ἄστη ἀδ 
ΠΟΥ͂Ο ῬΕΓΒΑΓΌΙΩ ΠΗΡΘΙΙΟ ἰοχυϊτιν, ΥΠ], 4ο, 844. ἃο ἀς ἰηΐδυκῖα 
δάνθυβυβ 608 Αἰοχαηάγι ὀχρβάϊομθ, ΥἼ], 45, 8344. ϑουιρβεῦῖι 
ορογίθϊ ΓΈΥΌσΒῸ Ἱπηρογαΐῖογα ἃὉ 1} οἰδάθ, Ὡθοάυμ υἱῖα Ἔχυίο, 

Ζαδηζυπ εχ 1051}. 51:16 110 ΟΟ]]ΠΡῚ Ῥοῖεϑῖ : ἸΠΟΥ ΔΏΠΟΒ ἰρΊτυ 22. 
εἰ χϑδ. 

Α΄. δὲ ἰδεῖς 1 οἱ 1], οὐῥξογφμό εἰς όνο 111, δ τ. 

ὕμπαπι ἴᾶπ Β6η6 ᾿Ιγογαμ 1 οἱ ΠΠ ἀεβμιτῖ μοβδβεὶ ἴδϑ!  σιπὶ 
1105 ΠΡΓΟ8, βῖν6 [δι δηιτχυαϊ8 ἀἰνΊ805, Βῖν 6 ΓΙ Π8 ἸΏ ὉΠῸΠῚ 
οΟηΙΓΔΟΙῖΟΒ, 5618 σοηδῖαϊ Δ οΥταἀϊπδίοτα 5: γ}]π86 ΘΟΙ ΘΟ ΙΟΙ 8 

τεϊγαοῖδίοβ, τη |ῖ08, Ἰπι ΓροΪδ!μΙθυ8 διιοῖοβ 6886, αἱ πιι8- 

4υᾶπι ἔδγα ῥγίϑοα πηᾶηι8 ἃ δἀνδητα αἀἰρποβοὶ ροβϑὶῖ, [π||8 
ΠΡγὶ 1, ἀ6 ἴδι15 Πυαπηδηὶ ρθη οΓ 18 δπῖα ἀπ] ανιπι, Ἰλίαρτα νἀδηΐυν 

ρϑιιοἿ5 Ἔχοαρί!8 ΠιΔΏΒΙ586, ἃ ΔΙΟΙΟΤΘ ὈΥΓΙΠΊΔΤΙΟ ΡΥ ΠῚ 6 58 Γ15 
ΒΙΡΠ1}15, ραγί!πὶ οχ Ηδεβιοαο ἀεϑυπιρία : ΒηΪ5, ͵8πὶ ἃ νϑῦϑι 310. 
ἀε νἱῖᾶ εἴ ραβδίοπα ΟΠ γἰβιὶ, ὃχ. οοῖδυι ΠΡ τὶ ἰΔΟΙ 118, ᾿ποογίαιη ἃ 

4ιο, 8εἀ ροιϊἰϑϑίχηπι ἃΡ ογάϊπδῖογα βιιργα ἀἸοῖο οοηβυῖιβ αϑῖ. 

ΠπΡτὶ ΠὨΙῖΙ ρᾶγβ ρῥγίογ, 1--τϑ4, ΄υάπιν8 ῬΗΟΟΥ  εἰβ ᾿πιονγϊοχῖα 
ΓΠΔΡ5Οα115, εἴ ὑπὰπὶ πηᾶχὶπια ῬΠΟΟΥ  ἀδαπὶ ἤραρτηθηΐϊαπη Πα ἢ 8 

ΠΙαΙ 



ΧΧΧΙῚ ΙΝΤΒΟΘΌΟΘΤΙΟ 
Ἰοπρίϑβίταυμ, 5ὅ6---τ 49, Ἰοχταΐ πρα] ᾿ἰπβογίαπι, υἱχ ἰἄπηθη ροίοβῖ 

Δ ογαϊ παΐογα ἰοΐα 6886 ργοίδθοϊα ; 56 ῥ᾽ αρίδυι! ΔΗ ΠΧΖΌΪΟΓΙΒ [δι 

6δῖ, ϑίοιυϊ Ἰ8πὶ οΟἷἱη ἃ π|ὸ ἀδθιγομϑβιγαῖαπ), σι Γδι8 8|}01] ΠΘῸ ὉΠῸ 
ἴοοο πηοπβίγαθιΐαγ. Ῥοβίγεπια οογίθ ρᾶγ8 46 Ἰ.41010 ΒΌΡΓΘΠΙΟ 
ὉΠ108 6ϑΐ ΔυΟΙΟΓΙΒ, ΖᾺϊ οΘᾶπὶ 6 Νονϊ Τοβῖ. {0018 τοϊδηὶ ἔεσε ἀ6- 

ΒΕ ΠΙΡίΔπ|. ἸΠΡΘΏΙ ροδι οἱ ̓ πθὺ5 Δἀογηλυ, ΟἸΟΠΔΠι αυἴθπι 

ἰθιρογε ἢ [ἃ πιο ροῖεβὶ ᾿πάϊοῖο 58118 οασίο οο]ΠρῚ, Ὠἰϑὶ ροῖ!β- 
ΒΣ]Ό ΤῺ {ΠἸΡυδῖυΣ ὮΟΟ οατίηθῃ 8θοῦϊο ΠῚ ᾿8πὶ ργονθοῖο ργορῖθυ 
υδβάδπη ΟΥ̓ Ρ ΘΠ βπηὶ τηϑοῦ 8 ρᾶβϑ πὰ ̓ΠΒρΡΘΓ588, ργΘ 86 Ἐπὶ 231, 
8464. ἘρηΠορυβ νετο, 341, 844..) μαι ἀἸΡ16 Ὁ ογἀἸΠπδῖοΓΊΒ τηϑηιι 
ῬτοοΘβδιῖ, βυχηρῖυ8 ὁχ Πρτὶ ὙΠ. ἜρΡΠορο, δἰἰθηυδῖβ πιοάο, 488 
Πῖμηϊα 101 δ: Ύ}} ρυταθαηῖασ, ΠΔρΊ1}18. 

Ἐπ υπο ρτγοοθάογε ἰθηρὰβ οβϑϑεῖ δά ΠΡρσγὰπ ΠΠ, αὶ τ, νἱδπὶ 
4ΌΡΡ6 Ῥαγδηΐθῃι ἃ ᾿ἰρτὸ 11 δὰ βεαθθηῖα, 181 οοπϑίαγοὶ ἰοῖαΠ} 
ἰδῖυ ἀ ΟΔΓΙΏΠ18 ἔαρ ΘΠ τ ΠΊΘΓΆΠῚ 6886 ᾿ΓΔΏ 511 ΟΏ ΘΙ Δ ΟΓΑ]- 
μδίοσε οοῃίδοϊδη) ῬΥΘΒΟΓ ΠῚ ἐχ ῬΓΟΟΠΝΙ Β0Ύ}}1Π1., ἸἀΟἸΓΟΟ 

τη 816 δΌΡΡΓΕΒΒι, ἰΔ 0] 118, αἱ Ἰη γα Π]ΔΡ15 ρδίθΪ. 

ΧΊ. ἢ {ἰδεὶ ΚῚΠ ραγιίδιις ξ 3 δὲ 4. 

Ῥῴῃθ ρϑΓΘΠΙΠ 68608 ἰοοο ἢϊο ἀροπάστῃ ἀ6 ᾿ΠΡγἸ ΠῚ] ραγΌΡα5, 
8 2 εἴ 4, υπὺπὶ ροίϊι8 5ΙΠΡΌΪΑΓ πὶ εἰ ΠΟΙ Θμ ΕΠ 5 ΠΡΓαμη, 4061), ΒΙ 

Ἰιοογεῖ, φυαοῃίαᾶτα ρᾶγίθηη οοῖαυ!, ὃ 2, Ομ πτὰ νοοδιὶ ᾿ γα πὶ πὰ- 

ΡΟ ΜΠ} ρἰδοοθαῖ, ἀδοϊπηπι ᾿ρβαπι ἢ ΡῈ ΠΙΟΣ Δρρο ασγει, αἱ νᾶ- 
ουὰ5 ἴῃ 5: Ύ]} πὰ οΟἸἸθοιίομα Ἰοουβ πηρ]ογεῖυσ, Οὐδηααδπι Π]ς 

ΘΙΡΥ ΠπΒ νἱχ δϑὲ τορυϊδμ 08 : πεαὺὰθ Θηϊπὶ νϑιϊοϊηίυπη,, 56ἀ 
᾿γυθηῦ8 οβῖ, συδὶεπὶ ἔδγα ρτὰπιὶ βεχίαμη, Ὀγδυϊόσθι ἰϊοοῖ. 

ΟὈΒαγνυ πυ8 ΒΌΡΓΆ, Ρ. χχυι. Ηΐο ρϑγιῖον ἴῃ ἰδαάθπι Ἀεὶ ῬαΙΓῚΒ 

εἴ θεὲ ΕἾ σοχηροβιίαδ, υἱἱϊπᾶπὶ ἰπίαροῦ Δ πΠῸ8 ρεγυθῃ!ββοῖ! 

ΙὩΠοχα Ὁ πῚπΠΔ ροϑὶ ΦΓΆΠ) ΠΟϑΙΓΆΠῚ ῥτθθοῖδ ρΟθβ86085 ΙΏ0Π- 

ΠΠΘΠΙΠῚ ὈΠῸΣ) ῥγῶ Οδίοβ ΠΆΡΘΓΘΠλ8 ΟΥΔΙΪΟΠἾ5 6] εραπιϊα 

οοπϑρίουμπ), αοἀ ΟρΓΙΠ5 115 φονὶ ροθιηδιθυ5 οἱ ΟΟΠΙΘΥΤΊ 

Ρ]ογίβχιυθ οἵ πλυ 115 ῬΓΘΙΈΓΤΙ ροβϑεῖ. ϑαιρῖον Ἱρποῖαυβ: 56 Ορ- 

Ρίδῃο, ουὔϊ ἔογία586 ΒρΡΆΙ ἔαϊϊ, τη6 χαΐϊάδπι 166, ΡΓΩΒιΔΠΊΟΣ, 
ΡΥ Β1}}} πιοῖὰ 4ὰ1] δρυὰ Ορρίδπυμ Ὡὰ]}]}8 εϑὶ:; ἀεϊπάς 

γογθοσαπι ἀεοϊεοῖα, ποὴ αἱ ἀρυά ΠΠΠπ|π|, ῬΓΟΡΊΕΙ πιμηδπὶ ἃΓ- 

Οἴμδἴ5Π}1 δια θ᾽ ΠΟ 6 ηῚ, ΟὈΒοΟῦΓΟ 88 ρ6 οἵ ἀυχο οἵ 1 [6] 1οἱτον ἰ4θο- 

ΤΙΊο80. ΝΟΠΏΟ Ροϊι15, ΠΙΒὶ ἰδηἴο ὈΥΙΟΥ εοἰδῖθ, ΟΟΙΠΡΑΓΑΓῚ ροϑϑβεῖ 

80 πεοϑοῖο δῃ ᾿ἱΠἰπτ νἱποῖϊ ΟΥ̓ΔΙΙΟΏΪΒ ΠΙΙΠΟΤΟ ἔαϑιιι, ΠΊΔ)ΟΓΘ 



ΑὮ ΒΙΒΥΓΠΙΝΑ. ΧΧΧΙΤΙΙ 

ΘΓ ναγιοἰδῖθ. ΤΟΙ 8. ὙΘΓῸ ΟΔΓΠΆΏΪΒ 10 Θδὲ ἴθποῦ. ΒΥ ΏΌΠΙ 
ἰαὰ8 Ἰῃοποαῖυν Ποὶ Ῥαῖγβ, οπηηϊυμι αυς βιπὶ Θοπά!οΥβ, πυΐαὰ 

ΟΠ ΤΕΡΘΏΪΙΒ εἴ ΘΙ ρΟ ΓΔ ηἴ18. θοῖπά6 Ῥαῖοσ οὐπῃ ΕἾ]1Ο οΘοπβυϊίδι 
ἀδ ογθᾶῃάο μοῃῖῃα, δαῖαγο βὰ Ὠ61 δι ι5ρ10}15 ΓΘΓΌΓΠῚ ὈΠΙνΘΥΒΑΓΌΙΩ 
ἀοηλπο. [πιρ|6[18 ἀδχηυχη ἰδ ρου θυ5 ἀΘβοθμα! 6 οοὶο ΕἸ 8 
'Ρρ56, εἱ Μίαγις.ὀ ὙἹΓΡΊΩΙ, ᾿πΐογργειθ Αηροὶο, πδβοιυ 8 6χ δ 

πυηαἴιΓ. ΘΌΑΥ8 Π1Ὸ 1 βυαδνιὶ ΟρΕΓΘ ἰοσυ8, 400 ναὶ] 5010 Εστηδτῖ 
Ροββεῖ ποβίσυτω 46 διιοῖουβ ἃτῖθ ἡ Ἰοῖαπι. [1ὰ πυπηδῖιβ Ὡ85- 
ΟἸΤΌΓ ΑἸνΙη08 1Π[ΔΏ8, εἴ ΕΧ ρΓΡΘΒΘΡΙΟ ἦᾶτη οδοῖο ἰθστιβ48 6 ἹπΙΡ ΣΒΏΒ, 

ἴῃ 086}0 516 }}15 8111 ἀβίγυιτη πονυμι, ἴῃ ἰευγα ἃ Ῥϑβι ΓΙ θυ τη ΔρΊ8- 
{ιε δἀογαῖυτ... όγυμ Βἷο ἴῃ ἰοχία Ρδῖθὶ ἸΠρΘἢ8 Ἰδουηᾶ : ΟἸΪ588 
φυρρε Ὁ σῖϑιὶ ραθγα εἰ νᾶ εἴ τχογίρ, ἰγϑηβη αν βίδα δά 
το] ρΊοβἃ ΤΟ ρτεοορίδ, 481 » 344." Ρὶ οἸ τὰ ἴῃ οἀϊομα ρσίοσε 
δίδ ̓ ΘΓΆΠ 105 ἸΠῚ τ υστὰ ΠΟΥ ΡΑΓΓ5; ΠΌΠΟῸ ᾿ππ1|6 ἀποίπιιβ 4υ14- 

Ζυδτῃ ἴα]6 πονασγὶ. Οὐ ΘΏΪΠ 81 1Π ΡΥΪΠΊΔΙΊΟ ΒΟΓΙΡΙΟΣΊΒ ΘΟΏΒ111Ο 
βίδτϊπι ροϑβὲ Ὁ γΙβιϊ ΓΟΒΌΣΤ ΘΟ Οπ 6 πὶ ΘΟΠ 8 ΔΡ 60 ἀοοίσιμα ο6[6- 
Ὀγαβρδίυγῦ [ἰὰ ἔδοί]δ εἵ γϑοῖβ,, ηἰβὶ ἔ8]10", ρᾶγβϑ ἢξθο οὔτῃ Ῥυίοσθ 
ΘΟΠΕΙΠυ ΔΙῚ ροίεβῖ, εἴ ἐχ ἀυαθδ οοἴανι ᾿ἸΡγὶ ράγθυβ ὑπὺβ ΠΟΣῚ, 

αἵ! ποάο ἀϊοίυπ δῖ, 06. ἀδοίμλυβ. Ηο νϑῦο ργϑοορίδ γεὶ}- 
40 οδγτηΐῃὶ τοϑρομάθηϊ Ἵχί παῖ ἀἸο 1] 0018 οοποἰπηϊδιὶθ ; εἴ οὉ 

ἸΏΒΙρΏΘΙ ρΓθίΘΓΘᾶ Βἰ ΠΡ] 1οἰϊαῖθι ΟΠ ΓΙ ΒΈ18 π66 νἹῖϑ8 ΟΠ ΣΙ ΒΕ ΪΔΏΙΧᾺΘ 
ιοπι ΟὈΪΟΓ ἰδηρυπί, ουἰτι8, νὶχ ροββυηῖ 8α Εἰ οΟἰαβῖδθ ἰδ ρΟΓᾺ 
τείεσυὶ 86εο]ο ΠΠ] γθοθητ!ογα, ΡΥΘΒΘΓΕΙῚ 81 οαπὶ [,ΔΟΙΔΏὨ 831Π1}}1- 
Βθυ5 ]ος8 Θομίογαηϊα 7005 εχ υἱτπι18 Ὠινίπεα [πβ.ΠΠ1ΙΟΏ15 ΠΟ ΣῚΒ 
ἸΏΪΟΓ Πυυβοα ΟΡ ποῖδϑ δ[ΘγΓῈ τὴ6 ἸυνδὈ]ῖ. 

Χ]]. δὲ {όγὶς Χ], ΧἼΠ, ΧΙ], ΧΊΡ. 

ΠοΪθο αχιοά τχηΐπὶ ποι ᾿Ιοποσῖῖ ῥυϊοσῖθυ8 ϑΙΡΥ Πποτυπι ρΑΓΙ:- 
θὺυβ οοπιθοηΐιπι ἢϊο 5ἰβίθσθ. 564 γϑϑίδῃϊ ὉΠΊΤΩΙ αυδίαοι Π1ὈΤΊ, 

τα ναπί βδί τη, νϑγ 18. ἰπ8}5ἰβδίτηὶ, σθοῖθ ἴῃ ἤπϑπὶ νο]υσηϊηΐβ 

Ζαδβὶ 'π βαῃεπϑια οοπθοῖ!. ΟἼο5 δηῖ6 Πογαπι ΔΙ Ζαοῖ ΔΠΏΟΓΌΠΙ 
Ὀγανς βρϑίϊαπι ἀρ οη  β5ι πὶ ἐχρὶοσαίουῖβ Απροὶὶ ΝΙ811 οὔγα τὸ- 
Ρετῖοϑβ, 8] τη ΒηΠΙΒο τ ρτοτγ τη ΔΟβιυ ββεῖ ἰανιἀϊα, ἤθη δϑβοῖ να]ά4 6 

Ἰυαροπάυχα : ραϊοῖ δηΐπὶ 4] 605 οοπἤεοϊϊ, ΡΥΓΟΓΒᾺΒ ἸΠΠρΆΓΘΠ {11856 
ορετὶ βιιο. ἀυβὰβ οϑὶ ἰοίίυδ Ὠϊδίουια: ἀδουγβαπι ἃ ἀΠ]ανο ἀη1]- 
ΨΕΙΒΟ ΡῈΣ ΨΑΙΙΔΤΌΤΙ σοηϊίατη ἴῃ ἰΕΥΓΓῚΒ ἀΟΙΉΙ ΠΑΙΔΓΠιὶ 8ΠΏ8]68, 
Ρεγαυς Ἐοτϊηδοοσγιπι ἱππρογαΐογυμι, 408 ΡΙΙΠ.5. ΠΟΙΠΙΪΠῚΒ ΟἸ}118-- 
46 ἸΠπετίβ ἀεδίριαϊ, ρεγρείσδηι βθυθο), ὑδαὰ6 δὰ Οἀδῃδίθῃ) 

δ 

ον ει 



ΧΧΧΤΥ͂ ΙΝΤΒΟΒΘΠΑΟΤΊΟ. 

ΡΟΓΒΕΖαΙ, ἴπ οα)ὰ8 τερημπι, 4881] ᾿γοϑρδγαπὶ ἀϊὰ πιϑηβαγαπι, 
δάιυ]αιϊογῖα ρῥγωαϊοϊίομα ἀδβιη1 οαπὰ ἴργο ΧΠῚ. Νὲς ἀχβίαπι 
Ρτμα8Β ἤυποὸ 1}}} βιδιαϊαπι ἤ15868 ΒΟΓΊΡΘ ΠῚ ἤποπι. 6] 808 
ΨΕΙῸ ΡΓΘργορθγα Οἀδηδῖϊ πιογῖς οἰ πηαπὶ ἀδροβιῖιπι Γοϑαμηρϑιῖ 
ρτο ΧΙ; δἴχαβ 10Ὶ1 ἀδβοι θη θυ5 ΠΙΒΙΟΓΙΒ τη ἔα ΓΤ 86 σοη- 

6011, γδΠ18 1ΠΠΘΓΆΓΌΠ ὨυΤΠΘΓΙΒ νη ΘΒ ρΡΏΔΏΒ ΠΟΙΆ ηΔ ῥΓΙΠ- 
οἴρυπι Ζαὶ πυπαύδηι γερπδίατὶ εγαηΐ : τ ἀθηάτιβ ἢοΟ 080 ναῖεϑ8, 
τη Δ 018 Δυϊοπὶ ΘΟΠΙΘΙΠΙΠΘΠ08, 81, Παρ ΘΡῸ ΤΘΟΥ, 5010 ἰποτ 
βίυἀο ἰδπίυπι ἰἀπηχαθ νϑηὰπὶ Ορ8 ΔΡΡΤΈΒ8..5 οϑὶ, Πἀδι5 γα] 
ἢϊηΟ ροβββδῖ 1π|6]]101, δἰ Δ τη81 ὩΟῚ ΟΥΡΊΠ ΘΠ βαδιῃ ἰοΐ ἰο015 ρῥτο- 

ἀοτοῖ, δο ργβογῖπι τὶ ΧΕΥ͂ οχίγαπιῖβ τχ νυ υβθαβ. Αἰδχδη- 
ἀτίῃηυ8 ἱπάθ δἴδπι οορῃοβοιῖαγ,, χυοά ἴαγραβ ογυθπῖαβ ροβῖ 
Οἀδηδῖὶ πιοτίθηλ ΑἸοχδηάσγιθ πιοῖδ5 ἰΐὰ παγγαὶ υἱ [68:18 οἱ 
ρΡΆΓΠΟΘΡΒ ᾿πἰθυα 1556 νἱἀοϑῖαγ. Ναο οτρίπο ἰδηΐπμῃ, 56α δἰ18Π) 
Ῥτγοξεββιίοηδ ᾿ἀδὺ8 ἔα. Οὐδησαδπι τὰ πυβαυδπι ἀρογῖα ἀθοΪᾶ-- 

γαῖ, ὨΘΠηΟ, αἰ ΟΡΊΠΟΙ, τἰΕΓΤΕΒΙΓΙΒῸ8 ΤΠΔΡῚΒ ΔΆ ΠῚ ΓΕ]1ΡΊΟ513 ᾿ΠΙ Θἢ 5 
ὨΘΡΟΙΠ5. πητηο, αυοά 8}141118 παχεῖαν, 15 δα ΟΠ γῖβιῖ μδῖ8]68, 
Αυρυπῖὶ ταπιρυὰ ἀοβισπαηβ, δἰ υαϊι, ΧΗ, 30, 5344. οἱ 232, 5864. 
Μίγαπι, Ἰπχυδχῃ ; ̓ δὶ 18 πὶ 51π|}|6 αυϊἀἄδπι ἴῃ δασίογε δυάεοο 

. θτι αϊππ ΟΡ βουναββθηυϑ, ἈΡ] οαυβαπι ἢα]}118 τοὶ ἀεαϊπιυβ, Ρτο- 
ΠΒσΏΆ ὨΪΠΙΪ5. ἸὨϊΟΓ ἀυδ8 ὉΠ1Ὲ5 ρΈΏ118 [Δ Π|}}185 Ορ᾽ ποπαπὶ οοπι- 
ἸΏ ΓΟΙΆ, τα Ὸ}}|5 8ε8ρα Δ ΔΙ[6γὰ ργοίβββίοπθ δα δ᾽ τογΆ ΠῚ ΟΠ 68 Ώ- 
ὮΡυΒ. ΙΝ ἤπο ἰδηθῃ τ] Π118 ΟὈΒΟΌΓΕ δὰ 8118 οαϑίγα τϑαϊὶ, αἀἴιπὶ 

φἰθυπάση 815 [δ] οἰϊαῖθηι στ απίψογϑα ἰοΥΤΆ ΠῚ ἀοΙ ΠΑ ΙΟΏΘ, 

ΟΠ ἶβ8α ἰΔυηθη Ν ἐββ188 τη ΠΟ Π6, ργοταϊτίι, 
Οὐπι βαποῖῖβ ρα] ΡυΒ ργοαυοῖο ἴῃ βοουϊα ΓΟΡΠΟ. 

ΧΠ]. δὲδγ πα ροοῦβεος α ἰογίὶ σορομίϊ πα οοπάί(ἶο. 

ἸΝΝον: ββῖπ|} ναῦ!β πηραάδηία 58118 οβίθπα!: φαουθααο ἀθοϊ δεῖς 
ΔΏΪΕ [ΕΥ] 586 0.}} βΠ6 πὶ ρβει ἀο- Ῥσορῃδίίοο ἀγτὶβ σοπα το, Ζαδπὶ 
84 ἱπορῖοβ διιοΐογεβ γεάβοϊδ 58|ἴ, βιπιυ!αιιθ αυδπίμηι ἀερμδ ες 
ἃ ἀοοϊΐοτιπι ΘΧΙ ΒΕ πιο ἀ6)}161. ΕἸ [πὶ 1}}1}08 5850 }} ἰπ|τ|0 
ποῖδνγ δ ηι8 σταν τ 5 υοβάδπι εἰ 1πι6 ρθη! ογ 8. Ὑἱγοβ ἃ 91- 
ὈΥ}}1Π18, ϑτητη. [πὶ ΘΟὨΒΘη 5 ΟΟἰ ΘΓ [15511]15. οἱ 8 18 να] ἰδ- 

ἀδη 415 Δ βίϊ πα 1586. Οὐδηῖο τηᾶρὶ8 ροϑίλιμυμι ἔδγο βου! απὶ ἀ6- 
ΟΓΘΥ 886 ρυἴ65 Ποιηΐπυπι δαποιϊαπι! δε ἴῃ οτθηῖθ ροῖϊα8 φυδπ| 
ἴῃ οφοϊάοδηϊο, Ὁ] Βαρτοσα ἱηροηὶᾶ εἰ δα ἀδβεγθη 85, {1188 86 ΓΙῸ 
Δοσορογϑηῖ, ἔα θ]Δ8 τἀγαΐογα. [8416 ροϑὲ Οἰοπηθηΐεη Αἰδχδη- 



ΑὉ ΒΙΒΥΓΠΙΝΑ. : ΧΧΧΥ 

ἀσιηυμα, Ὠ]] πὶ ἔεγα 5: ὈΎ}} 1 π6 νδι οἰ μαι! οἢ 15 ἔδαϊογαπι γεοιηι 
Γερέγιαϑ. Αἵ 1 δοϊδητα5 ἰβίογι τι οαγτηϊηυπι ἴλη ῥγεοοσοιραίυβ 
8άδθο πηδηδῖ, αἱ ΘΟΓΆΠῚ ᾿αΒΕΠΠ1ΟΠ118 ΟΡΘΓα 808 οοπεγοιδι. Οὐο 

ΤΩΔΡΊΒ ἸΏ ἀΠΟΟΥ δὰ ΟΓΘἀθηππ), 408: ΒΘΙΡΟΓ τη6ἃ ῥδγϑίδϑιο ἔα], 

Ομϑίδητηὶ ρ. Οταϊοπθπι δά ϑαποῖοβ 48 ᾿πῖεῦ ΕΒΕΡια πα 
δτθοε Ἰοριυν, Ργϊπιὰπὶ ἃ 1,Δοίδ [10 ΘΟΠΒΟγΙρίαπι 6886, 40] 500 
ἸΘΙΏΊΡΟΓΟ ΔῈ Πογυμ ἀοΟΙΙΒΒ:Πη08 οἵ Δ]16Γ Ζιδ5ὶ ΟἸσΈτῸ παρ Ραῖυτ, 
δα αϊοῖαβ Ἰυν θη Ρὰ5 ΡΥ ποίριθυ5 δγυἀϊεηά 5, ἰδοαας ἴῃ δυ]α ἤο- 
ΓΘΏ5. [5 δά οομῃροπομάδιῃ ογδιοπθγὰ ἰαϊϊμδπὶ ἴϑπῖὶ ΓἢΘΙΟΥΙΒ 
ἔλιια ἀἰριιδπι, ἴῃ ΟΠ ] ο Νιοπο ἰαϊϊπο ἔογβιϊδῃ ρτὰβ συδπὶι 
δτοο γεοιδηάδπι, οἰθοῖαβ Δ ἱπιρογδίογε ἔπεσι; δἰθοῖαδ διπη} 
Εσδβερῖυβ, πΠοη πη ἀρυα Οστῶοοβ Ζυδπὶ 116 ἀρὰ 1, διπο5 1Π-- 

θ6Π10 αἰαγαβ, 41 βρεοϊπηθῃ ΔΓ115 ἃ [,δοΐδητ!ο ρῥγοϊδίυπι, ποῃ 
ῬΕΙ͂ 8εὲ υἱἀ εἰϊοεῖ, δ6εα Ρ6Ὶ επηρῖοβ 8]1408 ἸΠΊΕΓΡΓθίθβ, ἴῃ ῥ θθοδδ 
ΟΓΆΙΙΟΏΙ8 Βρθοίθτ Θομνετίογεῖ : ΖΔ. νυ]ρὸ ΕΥΒΘΌΪΔΠ15 ΟροΓΡυ8 
ΔοσΘμβθιυγ. ἴπα6 δοαῖθι ογαῖ]ο 1118 510} 1Π|5 16 8: ἸΠπ Π118, 4 ΟΓ παι 

ΒΌ]] πὶ ὑπχαδπὶ ΕΥΒΘΌΙΒ 1Π βυδ Ἰρ56 Ξογιρία δάπηϊϑιῖ. Εχ ΕυΒΕΡΙΙ 
Ροδβῖθα, υἱἱ ογβάθβθαίυγ, βθά νϑυϊβ ὃχ 1,δοΐδῃ:}} ἢἀ6 ἀϊπηαπανὶ!ῖ 
ἢ συΐρσι ἀραιὰ γεοοβ οοἰερταῖα 11 ΔΟΓΟβ[ ἢ 18, 686 ἴῃ 510 γ]- 
᾿1η18. Ἔχθρ]ατιθὺβ το ΥΠ]Ι, ὑπάς οτῖα οβῖ, ᾿Ἰπιογάστῃ ΘΌδπι 
ΠΡΥῚΒ ἀπιν θυ βὶ8 ργῆχα ἰοριυγ; αυθχαθ ἴῃ τ} 115 ραβδιπι ΟὉ- 
115 ριθοομι ςοὐϊουχῃ ἔγαρτηθπίῖϊ8 5018 βεοὺπιὶ οἴ ἃ σϑίυο 
ΒΙΡΎ πο ΘΟύρογα βοραγαῖα 800 ΕυΒ6Ρ1: ποιηΐϊηθ ῬγΓΟρομῸγ. 
Ἑδάδμ βθὺ ρᾶγβ 6)}8 τηδχὶ πιὰ (νΕΓβῸΒ ΠΕΠῚΡ6 ΧΧΥΙ ἀα χχχιν), 
ἃ ΄Ζυοάδιῃ ἀϊνὶ Αὐρυβίηὶ 5οά8]6 εχ ρσῶοο νεσβα, ἰϑί]η6 50 
81Π}}}} ΔΟΓΟΒΏΟΒΙ 415 ἴοσπιδ, ἀρυά βαποίυπι Ῥαῖγαπι, 46 ΟἸν δῖα 
ει, ΧΥΠΙΙ, οἂρ. 23. ηἰχηῖβ βάθηΐεσ ργοΪαῖα δῖ. Οὐ)ὰβ δυοῖο- 
τιϊδῖθ πἰχϑ, ῥοῦ. ἰοϊαπι πηδάϊιπι εοναπιὶ ἴῃ ΟΟΟΙ ἀΘπῖθ᾽ ΤΘΡΏΔΥΙΣ, 
ἀϊααχαα ἴῃ Εφο] 6518 Ὠγταῦὶ ἰοοο ἀξδοδηίαϊα εϑῖ γεγα ἸΠΒ1ΔΓ ἈΓῸ- 

ΡΒειία : μοάϊβ, εἰϊαπιθὶ οαπίαγὶ, βα]θπὶ ἰδ ἀαγὶ πο ἀ68}} ἴῃ 

Ἀοιπδη18 δ ΟΠ ΟΪΟρΊ5, ἢοο [ὈΠΟΟΓΙΒ ΠΘΘΠ]85 ὙΘΓΒᾺ : 

Τεβῖς Πανιὰ οὐτὰ ϑιὈΥ}]8. 
[4 τῖμὶ οαυξα ἔαϊϊ, στ ἤιδὰβ ἂο ρ]Θμὶὰ8Β ΄υδπὶ βοἶθο, 4:9 
οἸττι ἀς 111ὰ5 Δογοβιι οι! 415 ἀγραμηθηῖο ἀἰβρυΐϊανθγαμ ἴῃ ΕΧΟΌΤΒα 
Υ, ς6ρ. 5. Ἰμῖεσ ποΐδβ παῖς δαἀϊποηι 50}]εοί88 δὰ ΥΠΠ, 417, τε- 

δυο το, 0], 81 νδοδῖ, 688 ΥἹά6. 

΄ 



ΧΧΧΥ͂Ι ΙΝΤΕΟΘΌΟΘΤΙΟ 

ΧΙ. δὲ δἰδγί ϊπογμνι σαγπιέπιπς οοἰέδοίζονα ἀοαϊίογπα, 

[Δοϊδηῖ8 ἀοοοὶ ΒΘ: ΌΎ]}1Π105 ΠΠΡΓΟῸΒ δ0 ἰΘΊρβροῦῈ βρᾶτ808 Ὡ60- 
ἄσπι ἐμ ΘΟΥΡᾺ5 ἀμὰπὶ ΘοΟΙηρδοῖοβ ἰβοιταγὶ 8011108 ἤιῖ586, ρΊθθοα, 
αἴ ΟΡΙΠΟΓ, οἷ ἃ Ρ80018 [,δ[]ποταπι, αα!ρρα ποπάυχῃ ἰαἴΠ6 νΈΓ508. 
Ε)5 νϑγθδ βυηϊ : « Ηδγαμῃ οπιηϊαπὶ ΒΙΡΥ ]άΓαπιὶ οᾶγταϊμᾶ εἰ ἔε- 
« Τυπίυγ εἴ ΒαροηῖυΓ, ρΓρίθγχαδηι Οἰιπγ668... Εἰ 5πυπὶ Β᾽ηρι]Α-- 

« ΤΌΠῚ δ᾽ ΠΡῸΪ] ΠΠΌΥ]..... Βα 6 σΟὨΙΒὶ, 60 αἀἸΒΟΘΙΏΙ 80 ΒΠῚ 
« ΟΖ ΔΒΒΙΡΤΙΔΙΊ ροίεβίὶ. » Οὐοα 1|6 ἀ6 “ὀσχθιιρίυῖθυ8 ἂρυά 
Ι,αὐϊῃο5 βΒογνδῖι8, ἰάθπι ἀθ νυ]ραῖὶβ συοαι Ἰηἴογ στ ο8 Δἤγπιαῖ 

διιοῖοῦ Αποηγτηε ΡΓΘΙΔΙΟΠΙ8 ἀρυἀ πΟ8, ραᾶρ. 15, 00] « ΒΙΡΥ 1] 18, 

1401, ογδοι α 4ιι85 5ρᾶγϑᾶὰ εἱ οοπίυβα ἰθρθθδη τ »: βηυ] 48 
ἀοορί 511 86 ΥἹ]Ο πιοάοίδπι Δοσγα νο] 1856, ἀυτῃ ἀἸβ)εοῖα πηθηλ- 
Ὀγὰ οοπϑίῦ ἴῃ ππυϊὰ σοΙρὰ8 τοαϊροσο Ἐπ τοῖ8 ΠΟΑΙΘΓΠ 
οΟἸ]ΘοἸἸΟΠ18 οΥρὸ αυδπλ πεπιο ᾿δοίθηυβ 6χ 1|Ὁ ρθη Ἰρῃοῖο 
Ῥγωίαδι!οἢ18 Αποηυπηϑ ἔοηῖα ρεϊνοτγαῖ. Επ 01: Θ᾽] πόογαχτα [1- 
Βγογῦπι ΟΥΑΙ πδῖΟΥ 1086 86 ΓεναΪδῖ, Ἰἀοπη 46 δυοῖοσ, βίπε ἀυθίο, 
ἸΠ1οΓΡΟΪ δ οπθηλ οἵ ἸγΓΔΏΒΙΠἸΟΠΒΌΤΩ ρϑβϑίπ ἴθχί!} ἱΠΒΟΓΓΔΓΌΠΙ, 

Βοπῖο, χυδηΐαπι νἹἱά δῖα, 8ϊ104}}85 δα ἀϊοῖιβ {Π ΘΟ] ορΊοΙ8, ορο- 
Γὰπ ΠΡ ΥἸΒ ἸΓΔΏΒΟΣΙΡΘΠΑΙ8 (1Ἰἀ 1ρ56 ἰαϊοιαν, Ῥτγωῖ. ραρ. 15) πᾶνδγε 
8018, Ἰάδοαμ6, πἰδι ἔα ]Πογ, πιοηδοῆαβ, ΟἹ σΖυᾶπαο νἱχθυῖ, 

ΘΧ 1ρ81118 [6 511Π10}}}15 ΟΟἸΠρῚ ροίεβὶ. ΤΠ Ποπρ6 αυΐππὶ τα] ]ρὶο 
ΟΠ ΙΒ δ βἰπθ ϑιαυΐα ταρηδραῖ, οἵ ἰαπιθη τὴ} δάδυς [Δ]- 

δοῦατα Ὠρϑοσὰπι οὐχ τευ ογδηὶ (Ρτῖ. ραρ. 41) οἱ Τγδηβιι. 
δὰ ᾿1ρν. ΠῚ, ρᾶρ. 49); ἴᾳψπὶ χαυμὰ δ᾽ Ύ}} πα νο]απιηα ΟΓΘΌΓΟ 
νῸ]ΡῚ τηϑηῖθὰ8 ἰεγαρδηΐαγ, οἵ ΟὉ 14 ἰρβᾷμπι ἴῃ σοῃίεπηρῖυπι 

ΔΡ1γα οαρεγδηῖ (Ρτωῖ. ρᾶρ. 21); ἴὰυπι σαυπὶ ατεοὶ ἃ [Δ ποσυ πὶ 
ἰβοίομθ πρϊπὰδ ἐγϑηῖ, 408πὶ ρΡΙογαπιααα ἔπδγιηῖ, 8]16ηὶ : Ἰὰ ᾿ρ86 
᾿ηοηϑβῖγαϊ, [,Δοϊδηϊ μι ἀσοδιῃ εΓα Ρ61 ΟἹ ηἶᾶ 567 .6}8, ΡΤΟΡΙΙΟ- 

416 ποιηῖηθ σΟπΊρο ΄δη5 (Ῥεῖ. ρᾶρ. 18, εχῖν.). Η15 6ρὸ ᾿πᾺ|0118 
60 ᾿διηργιάεπι δα ἀποῖαβ εἐγᾶπι, ἰδιθογαιθ πι6 οπποΐδηαο οἱ πι6- 
ἀϊαπάο ἴῃ δὰ ορίπίοηθ οομβγπιαΐαπι, υἵ 56χῖο ρυϊδγαπὶ βϑεοιΐο 

ΡΓΘ δ ΟΠ Θὰ πᾶπῸ 6886 ΒΟΥ] ρίδπι 51} 80 180 1Π1Ρ.. 8: π 1486 

ὁοπαϊίδμι δι υ}} ποτα, σαᾶτα ἤὰμο Παρ θται8, ΘΟ] δοιοπαπι. Αἱ 

400 ρδεῖο σοπάϊϊαπι, ργίδτουῦ ἰάθπι η05 ἀοςο 1 : « ΜΙΝ, Ἰπαυϊῖ, 
νἱΒΌΠΩ 6ϑδὶ ὁσδοῦ]α ἰδία [χα πιοάο 5βρᾶγϑᾶ εἴ οοηΐιβα ἀϊοαρδηίυτ], 
δὰ βΒΟΓΑΓΌΠΙ ᾿τϑταγαχη ᾿ἰδοϊίοπθπι οἱ οορηϊομθπὶ ΡΘΡΠΏΘΏ8, 
'π ἀμδπι αυδδὶ 5βουίθμι δἰ Θομραρειῃ γθάίρεγα, 40 ἔοι] ἰὰ8 ἃ 



ΑὮ ΒΙΒΥΠΙΙΝΑ. ΧΧΧΥΤΙ 

ἰοσομοθυ8 ἀπὸ ᾿πίαϊτα ροΓΟΙρ Δ ἰυγ : » 5] ] αυ6 πλυ]}1ὰ γϑοθηβοῖ 
4 5:0 γ}}} 18 ε 10.158 ΘΟ ]Πρθτγα 8] ργοροβαθγιὶ « δα ΒαΟΓΑΓΌΤΩ, 

οἵ 1ρ56 αἰχιῖ, ᾿Π γα γαπι σΟρΉ ΠΟΘ ρΟΥΠ πη ». ἀς 60 ἃς 
ἀε βδηοῖδ Τυϊηϊδῖε; ἀ6 ἱποδυῃδίίοηα ΟΠΥ 51], ο] υ5486 να, ρᾶ8- 
ΒΊΟΠΘ, ΓΕΒΙΓΓΘΟΊΟΠΘ; ἴῃ πο, ἀ6 ἔαΐυγο "6 ]ο10 Ἰυδία {ας οπλη λυ 
41 ἃ νἱνθῃ 8 σαϑίδ ΓΠΟτΊηΐ τοι θυ ΠΟΠ6 ; 116πΔ 46 ΟἸΠθυ8 

4 ἴῃ Νοβαϊοιβ ομδσιβ ργορμοιδγασυς 110 τ|5 ΒαΡροητον, ἀ6 
ΠῚ ΌΠΑῚ ΟΥ̓ΘΔΊΊΟΠ 6 εἴ ΠΟΙΏΙΠ15 ΓΟΥΠΙΔΊΊΟΠ 6 ΡΥ ΠλιΠ), ἀ 61 6] ΘΟ ]Ο. 6 
6 Ῥατγδάϊξο, εἴθ. δ8[18 ἐχ ἢ18 ρϑῖεϊ Θοῃ;βη πὰ ̓ ρ81] ΡΣ λιτὰ [1586 
αὖ 84 1ῃΠ6ο]ορίοδ τηᾶχῖτηθ ἀοοσυχηδηῖα 5:0 Ύ}} 88 ΡΟΘΒ6 08 δἰίθῃ- 
ἀεγεῖ, ἐχ 1ἰ5βαὰθ οογρυβ, σΖυδηῖαπι ᾿ἰσογεῖ, ᾿ηΐθρταπι Ιουδα 

88 οὐ Θοηβοογαῖ, Νϑααε Ἰηθρία Ἰὰ ΘχαρῚς ΠΙΌΓΙΒ 1 οἱ Π', η131 χυοά 

ἸΏ 6610 ἰρτο [ ροϑὶ ἀμ! νη ἀπινθυβαμη ἰδουπατα ΤΟΓΌτΩ ἴἰη- 
δεηΐοιῃ τοϊαυϊῖ, ροβῖθα, δὶ πιδῖθυια βυρρεῖογεῖ, ᾿πηρ] ΘΠ δη,. 
[πλπ|ὸ νϑσΊυ8 πηϑῖθυᾶ ΠΟ ΟΔΤΕΙΪ ΠυΆΠΙ 1ἢ 1{|8πὸ δου ΠΆτη ΘΟΠ]]- 
οογεῖ : βεὰ Βαρυῖὶ οορ᾽οδβαμ ΠΪΠ8Β ΘΟρΡΙ84. 6 Ἰποοιημηοάδῃῃ, 
4υ!ρρα ᾿ῃῖοὺ βᾶογα οἱ ργοίδηδ διιθιρύδηῃ, δἴαι ᾿ἴὰ 5101 ἀυ- 
θίδπι υἵτο ροῖϊα8 ἰοοο ροπεγεῖ. Νδηι ἀυπὶ 5818 Ῥβ6 110 []18- 
ἸΟΓΒ ΠΑΡΓΘΔΙΟΣ Πυδϑὶ δοο[ βιδϑιίσυβ, δυοία, υἱ δῖ, δρυϊαπάο 

ἴαπιθ, αἰϊυὰ νιάδῖυγ δηΐπιοὸ ΘΟΠΟΘΡΙ886 ΡΓΟροϑιζιιπι, αἱ ροϑβί 

ΔΌΒοΪ αϊ8Π| ΓΟΓΊΙΠῚ ΒΔΟΓΆΓΌΤ ἰΓΔΟΙΔΙΙΟΘ τη ρτοΐδηδ8 οἴη ἄρρτο- 

ἀεγεῖυγ. Τγάθοραι νοἰδηίθπιλ Τρροτγίυμ!ἴα5, Χυϊα ρατῖθπὶ Πποὴ 
ΡᾶΣνδηλ ἢ }}18 ἈΓΡΌΠΙΘΗΪΙ, ἃ ἀἸ] αν] ππίνευβο δ) Ογσὶ ἰθιηροχᾶ, 
ἰγδηϑδοίδυῃ 8} τυ 0 ΕὈγῸ Ἰηνθηϊοραῖ, Ἰίδαυς ἃ βθοῦῃἋο δά 
ἰογσυμα, ἰὰ εϑῖ, ἃ 880 Γ18 γθυ8 Δα ὈΓΟΐδηΔ5, ᾿Γϑηβ! ΠΟ η θη ρᾶτγα- 
νεγαῖ, 406 Βοάϊα ΠΟΡῚ5 681 πΠδ ον {Πα τ (ρίατα πο5 4110] ἀ6 1118 

ἰΓΔΠ51110Π6), ΄υθ46 ΘΟὨΒΠ 1 πὶ πηοηϑίγαϊ Δ ΟἱΟΤΊΒ δηηρία αἱ 1η- 

βηϊῖα τηϑα 8 η118, ἰὴ Π08 4α]ρρα νϑυβὰϑ ἀθϑ! 6 η8, 61, 54. : 
Νυμπο βιῃραϊα ρδπάδῃ 

Ουτ πλδ]α 8ϊπὶ ΒΟΠΊΣΠ68 ρΡ8Β8011, 4884. ΡΘΓ 01} 65. 
Ηκς 1116 : 4υϊ ἰδπηθη ΟΡΘΓΒ ΓΟ] χιῖδῖθ πῃ ΔρΡῚ8, αὐ ρυῖο, Ζυᾶπη 
ἀμδουϊίαῖο ἀδιθγγαβ.. ΡΓΟΠΊΒ51 ΠΟ ὈΥΘΘΒΌΠΙ Δ᾽ ἸΘτα τὴ ραγίθηι, 
βεὰ νεϊυϊ Δηῖθ ουγϑυτῃ ἀοἴρβϑυβ, ἱπ 10818 ΘΔΓΟΘΙ 5 800 5111. 
ΤΙΔΗΒΙΠΟΠΘπῚ γ6ΓῸ ρᾶτγαῖδηῃ, ἰαἰθπηαὰθ ἰδπὶ 46 πὶ Δ] Ζυδηάο 

᾿ ΘΠ ΒΘΌΓΌΒ 6Γαϊ, ἀδβουογα πο ϊῖ, δα ἀἰϊα 1051, υ Βροοῖ6 πὶ Δ] 81) 

᾿ρσὶ εἰ πηθηΒΌΓΘΔΙΩ ρᾶγνὶ μαρογαῖ νο  Πλ1 15, ΘρΡρΘΠ 106 ΠλϊὨΪτη6 
886 Ορρογίιηδ, ἴῃ αυδπὶ ἔγαρτηθηῖδ βεὺ ἔγαϑία ΘΟὨ] ΘΟ] νϑ τος 
τὰπι ΠΠΡγοσίπι, ργὰ8 ἃ 86 οο]]θοῖα ᾿Π5Π τα] ΟΡΘΓΙΒ οαυ5α, ἀ6]ἢ 



ΧΧΧΥΠῚ ΙΝΤΕΟΠΠΟΤΙΟ 

Ὀγονηατ 8 Δ απηνα ΟΡ οάυδδπι γα οῖα, [π| ΤΌΓϑι18 6Χχ το] οῖδ ΠΟ 18 

Ρτγοϊγβοία. Τα] 68 βαηϊ ρογιοορῷ ἰδὲ Ιεροπάο ἀς Ἀοπιθ ἐθπρουῖθυϑ 
υϊαγ!δ5, 46, 544. εἰ ἀα ΒεΙ1ὰ Ἀπ  τίϑῖο, 63, 544. οἱ ἀ6 νἱάτι τϑ- 
δηδίαγα, 77. 544. : 41 οἰ πηᾶ}6 ᾿ΠῖΟΓ 856 860 ροίϊι8 τη ΠῚ Π16 
οοηδαῖδ, ᾿ΠΡΓΆΤΙΟΒ ΔΗ 4008 οἱ οἀἰτοτ68 [οἰ] γαῖ, ργοίορυπι ἤὰης 

6886 ργοῦδ οογμθηῖθβ, δὶ νθγο ἀδβίπογοί ἱρπογϑηῖθϑ, 6) 846 
Ἰάθο ἤπβηι πχοάο ἔς, πηοάο 1{Π|ὸ ροπβηΐθβ, ρ] οσιιπι 406 ἴδπιθῃ, 
υἱὶ 78πὶ ἀϊοΐιπη, ροϑὲ ν. 63, 80 Απιϊομγίϑιὶ ΒΘ] 186 1π1118. ΑἸυά 
οὔΐαμη δδὶ οχ ποὺ ἰηξθ]1ο] ργοϊορὸ πιαΐαπι. ΕἾ05 δηὶπὶ οϑιιδᾶ 
ΡΏΘΠ6 Δ: 8᾽ Ππγι18 5: Ύ}} πὰπὰ ἀπὰπὶ ΠΡγαπι Ἰπῖορταπι, 4 ΘΠ ΘΟ Π- 
ὈΙ]δῖον, ἀδοαῦρῦῖβ ἐχ 'ρ50 ταν] 15 ὙΟΥΒΙΡῸ5 'ῃ 8185 ἰΓΔΠΒΙΓἸΟὨΪΒ 
ἀδαπι, ροϑβῖθα αἱ ᾿ἸπὰἘ|6 πὶ ὃχ 'ρϑα οΟ]] δοίομ 6 δα ρργαοβϑογαῖ, ρθ- 

τἰϊοσαμῃ μαυά ἀυβίο, βίσαϊ τανογα δχ οπιηῖρυβ οοὐά. δον, 18] 

6)}08 ἔταρτηθηῖδ φυϑάδπι τη ΤἬΘΟΡὮΙΙ ΑἸ οοἤ θη Τροῦθυβ τὸ- 
Ρογία ρδγίθιι ΠΟΡῚ8 θᾶτῃ 58|16Π|Ὶ βϑεναβϑϑβθηῖ, σΖ88 πὰ πο Ῥγοω- 
ταΐ πὶ 6δί ΘΙ ΡΥ} πὰπιὶ. 851: ἤοο Δ]1Ζδίθῃι8 ρΓῸ 50]4110. 864 πλ}0 
ΡΪα8 βοϊδιι δοσθάϊς, ἱπχτηο στα δι] Π18, ̓ 4αοα οοτηρι δῖον, ἃΡ- 
]6οῖα ἀδηγαπιὶ ΟΠΘΓΙΒ βιιβοθρῖὶ στανίογα ρᾶγῖθ, δράϊοδίοσαθ οοπ- 
ἀδηάδ Πἰβιογῖ ργοίϑῃδε ΘΟ β1}10, ΓΟΡΟΓΒῚ8 δα τηϑ]ογα, ΠΡΤῸΒ 

ΒΙΘΥ ]ΠΙΠΟ5 5118 ΡΓΟΡΟΒ1Π1 οαυδα σομροδῖοβ, Π108 [ογίδ886 Π11- 

Ὠσϊα ἴῃ ἔγιιδία αἀἰβδθοίισιβ ογαῖ, Ἰηΐερτοβ βογυδνοῦῖ : Πὶ ΠΟΡῚ5 
ΘΙΟΥ πὰ πλ σογρὰΒ ὨΟάΙΘγμπὶ Θομβιὰπῖ, 410 ὨΪδὶ ρ6Γ Ἀ] πὶ 
ΘΑΓΟΡΘΙΊ.5. ΓΟ 400 Βεπεῆοιο, βὶ χυτὰ αἰαπάδ ἴῃ ϑι θυ }} πὶ ρ60- 
οαντῖ, νϑηΐα ἀἰρπϑ εβί. {0 ραΐα, 851 ΠΌΤΟ5 ΠΟΌῚΒ ἃ 86 γδ] οἵο8 ΟΥ- 
ἀϊμπθ τρϊηι8 γεοῖο ἀϊβροβαϊῦ, ἤοη δϑὶ ἤ00 ΠΟΠΊΪΠ6 ΠΙΠ.15 ΔΟΟΙΡῈ 
ΟΥΙπλ πδη 408. Αο ἔοτίᾶ556 ἢς δια χαϊάθπι Ἰυδ6 ᾿ρ8ὶ ροϊεβὶ οχ- 
ΒΓΟΒΓΑΓΙῚ : Ὠ8Π1 81 4.15 γοϊαθγιῖ πο ἰῦχοβ 1 οἱ ΠῚ 1{Π1πὸ [Υ̓ οἱ 
ΨΗΙ, ργορῖθσ αἰϊαϊαβ βιιργα οδιι888, βδοῦϑυπι ἃ οδίθγ]8 ΡΟΠΘΓΘ, 
οοίθγοϑ {Π|| ἃ ἃ οἱ 4, Υ, ὟὟῪ7Ἱ, ὙΠ, ΧΙ, ΧΙ, ΧΙΠ, ΧΙΥ, τπνε- 

ηϊεῖ ἃ σοἰδοίογα πομ τηᾶ]6 ἀἰβροβιῖοβ. ἴῃ βυπηπιὰ ογαῖϊαϑ 11] 
᾿)οΠΆΠΙ ἈΡΈΓΘ Π]ΔΡῚ5 σΖυδηΩ ᾿Π16 πὶ ΠΊΟΥΘΓΟ δα 68ῖ. 

ΑΤΥ΄. δ6 ἀγολείγρω οοἰϊροίοπὶς ἀο 6 σοάίσιπι ταπιιδ- 

ογίρίονμηι αμοίογίίαίο. 

Αγομοῖγυρ οο]]ΘΟΙΙΟΠ15 (810 1Π|ᾶπ| νοοῸ 4118 ἃ ΠΟΒΙΓΟΓΌΠ) ΟΔΓ- 
τὰ Πὰπὶ ΟΥἀΔΙΠπαΐογα ογθαῖλ 651) ἰδῃίδπὶ [1556 οοηϑίδι [8Π| 8 
ῬΓΙΠ5 ᾿θρογίθυ5 ἀποίογ!Δ6 πὶ, αἱ ΠΟαᾺ6 εδπγαΐατα τ ΤΟ ρ6- 

τοῖ, οἵ ᾿ΠΌΤῸΒ ϑἰπραϊοβ. χαοϊουμηαδ ργὰβ ουγϑιξαγα ΡῸΓ ἢο- 



ΑΒ ΒΙΒΥΠΗΝΑ. ΧΧΧΙΧ 
ΠῚΪΠΠῚ ΠΒΠῸΒ ΟΟΠΒΌΕΓΔΗΪ, ὈΓΟΓΒᾺΒ ΟΠ] Πογανοτῖῖ. Ἠυ)}05 ΓΤαὶ 

ἈΓΡΌΠΑΘΗΙΟ δβὶ συαοά ἴῃ οπιῃῖθυβ ΠΠΠῸ ἜΧϑίδη 0018 ΠΙΔΏΠΒΟΓΙΡ 8 
αἴχιῃθ ἰάεο ἴῃ δά 18, ΠΠτὶ οἴρῃαβ τορετδηΐϊανῦ δοάθμι ᾿Π ΘΓ 86 
ρΡγοοδάθμιθβ ογάϊμο βάθια ἀἰβιϊποῖ! Πυγηθ 8. [1 χαύυτη [τὶ 
4υδῖτπον Ὁ] τ πλ], 86 ΓῸ ἀΕΙλ ΠῚ 5118. ΘΓ ΤΘΠΘΌΓΊΒ, 1 ἰθσο πη ρῥτο- 

ἀϊογαηῖ, Ἰην θη βαπῖ ὨΠΊΘΤΊΒ ᾿ΠΒοτρῖ! ραίδηα εχ δ Π400 ΟΥ̓ ΪΠ6 
τοῖθηί8, ΧΙ, ΧΙ, ΧΙ, ΧΙ. τὔπυμπι υγὸ Οὔ] οὶ ροϊεϑῖ, ποῃ- 
80}}15 τὰ σοαά., ὈοΠῖΒ φυϊάεπ) 1}}18, Βεα ρϑιοῖβ, ἄρτηθη ἀυοογα 
ΠΡστυπι Ζα] να]ρο οοἰαναβ 6ϑῖ, ἃς ἴυτη ΠΠΡγΤΟΒ 1 εἰ ΠῚ ἴῃ ὑπυχῃ 
ΘΟΆ]6βοεσο, αυοά εἰ ἰρβογὰπι {018 ἀΥραυγ ἀρυὰ ποΒ αἸ]Πρ6ῃ- 
ΕΓ ἈΒΒΕΓΥΘΙΙΒ : ΥΘΓΌΙΤῚ Ἰα Ρ6Ὶ Ἐχοθρτ τὰ ἃ ᾿ΠΡΓΔΙ118 ΖΡ υ5ά8 1 
Ἰπγοάδαοίαχη πο 418, αἱ νΙἀδίυγ, οαυδᾶ η8πὶ Ζαρα Πη6 610 ξ8ύοὸ 

Ρίαβ Δ] χυϊὰ ἀἸρτ ται! (σι ραὶ 5οοραὶ οοἴανο ᾿ΠΌγο ρσορῖοσ 1] δχὴ 
408 1η5]ση τ ΔΟΓΟΒΠ ΘΙ ἀθὰ. Ῥγορσία Ἰριτυγ ἀἸοὶ ροϊεβῖ ἀγομ- 
Ἰγρᾶμι ΟΟἰἸ]δο Ομ ο πὶ ΠΟΡ]8 σης ἰρϑιιπὶ 6586 δ ΟΥ]ΠΠὰπὶ Ορυβ : 
Ἰάψαθ να]δὶ ποῃ ἀθδ ογάϊ!πα πιοάο ᾿Ι γογάμπ, 568 δἴϊᾶπὶ ἀδ 80ΓἸρ- 
ἴυτα δῖνα, αὐ ναϊρο ἰοχαυηίατ, ας τοχῖα, 4] 60 νϑΡου Βα ρθηά8 

εϑῖ 400 τηΔρ15 84 οΟἸ]δοἴοΙ Β πηθπῖθιῃ δου ῖ, 
Εχαβῖγα ἰριταν ῥἢ]ΟΙοσὰβ ΘΠ ΠΟ ΠΠἸΒΒ: 8 Π6Ὸ 8106 ὨΟΏΟΓΘ 

ΤΩΘΠΟΓΆΠαυ8 Ο. [4. δίγυνο, ἅΠΠῸ 1817. [ΝΘΏΙ5 ΘἴΙ8 πὶ ἴΏΠῚ, 
« πιαρταθπία ᾿ΙΡγοόγαμι ΘΙ ΡΥ] πόσαμα, χα ἀρυὰ [ιλοϊδμίϊατη 
« ΤΟροΙ ππίυγ, οιηθηἀαῖα, » 5ἰριαγὶ οοχατηθδηϊδιομα ργοῖηῖ. 
Μιπὰβ χυΐρρε αἰϊοπάογαι ΡΥ] ματι ἰοχίαμῃ ἴθι Ποῦ] Ζαε6- 
ΓΕΠἀσχηῃ 6586 4118}18 ἴῃ νϑῖθυὶ Ἔχϑίῖ οΟἰ]δοοπ6, ποη υ8}}5 ἰπ 
5:η50}}8 ΘχΘΙΡ ΔτΊΡιι5 ἔδγεραῖιγ ΧΟΡῸ ΟΠ ̓ πὶ βαποῖϊ ῬαίΓΘΒ υδὶ 
βυπῖ, Ἰδοιίομο8 Ἔχ ΡΘΏΠΡῺΒ 8έεραῈ ἰμΙΟΓ 56 ἀἰβογαρδηῖθβ, Ἰηϊθ1- 
ἄμπὶ οἴϊδηλ ἃ ΟἸΑ ΠΡ 1Π50118, ΤΠΘΙΠΠΟΓΙ88 ΥἹΠ10., Ρδιτημδῖδβ. 
Οὐυδηᾳιϑπι ΠΟ ΠΕρΡΆΠΙΙ8 Δ] Ζυ]ὰ ΟΡΙ8 ΠΟΠ]τιᾶπι ΕΧ 118 αἵ- 
(εστὶ ροβ56 δὰ βουιρίιυγαπι νοι δ: Ογοτα αἰνπαπάδχῃ. (οάϊοοβ 

δῃΐτ, ᾿Ιοϑὲ ΔΡ ὯΏΟ ΟΠΙΠ68 ργοΐδθοϊ!, δἰ16 ἴῃ Βα μη ρᾶΤτα α1- 

γΕΓβὶ, ἴΔΠΊΘῺ ἴῃ ρΆΓΥ]Β. φαϊ υβάδμι μαι ά τᾶτο ἀἰεσυμπίι, ιν οου- 

5πδία ΠΠΡΤΆΓΙΪ8 να] ρατῖθυβ Ἰαν δῖα, βῖνα αἰπλϊα ἀἸ]Πσαπῖϊα ἀοοῖϊο- 
γαπι 4αοτπιάδη, 401 ἸΘοἴ ΟΠ 68 51:0] βυβρεοῖδϑ Θῃ}ἘΠἀΔΓΘ ΘΟΠΆΙῚ 
Βυπὶ ΠὰΠΟ δ ρΥδΙ πη] ο85, πυη0 Δα τΠΘΟΪΟΡΊΟΔ5 ΤΑΙΟΠ68: 400- 
ΤΌΠΩΙ ΣΆ ΧΙ τ6 ἰη συ Θηἴ Ρ]08 ΠΗΠΙΒΥΘ 50] εσῖὶ ἔδοῖαπι αϑὶ, αἱ δὲ 

ὨῸΠΟ Ὁπαδοϊτη οχϑίδηϊ Ὁχθιηρίαγα οογίδβ αυδβϑάδῃ 1ῃ ΟἶΆ8868 
ἀἸδιϊηραὶ ροϑβϑβιηῖϊ, ἴῃ ἴγ68 ὙῈΣῸ ργθοΙΡα 6. 



ΧΙ ἹΝΤΒΟΘΌΟΘΤΙΟ 

ΑΖΊΙ. δὲ ϑιὲὀγἰϊ ηἰς οσοαϊοίδως πιαπμδονίριϊς. 

ΜΔ βου ΡίοΥ τ ΡΣ πιὰ οἶα556 ΘΟ ΓΙ ΠΘΠΙΓ : 
1 Οοάεχ Βοιυ εἰαπι5, ἃ ηπο΄ Παχὶς Θαἀ 110 ΡῥγΓΙΠΘ6ρΡ5 ἀηηὶ τ δ 45, 

ἴδτὰ ἀΠ]ραπίον Βα] 6} ορθγὰ οο] ]αἴιβ τυρίβααθ δχουϑι5 αἵ, 
υοά 1Ρ86 ἀδ 56 ἰεβίδιυγ εἰ 6ΘρῸ Θχρϑείι8 Θοτηρθῦὶ, δα 10 ᾿ΓῸ 
ΘΟΟ6166 ΠΑΡΟΙῚ ρΟβ51|. [8 ἀἴὰ ἀββεγναῖὰβ Αὐρυϑίϑ ΥἹη ἀ6]100- 
τη, ΝομδΟΙ Ὠμης νἱϑίίυγ ἴῃ ΙΒ οἴπδοα τορῖα ΒΑΥΔΙΘΏΒΙ 

(αρυά πο ΠΠτ6γ18 ῬΓΡ. ἀδϑὶρτιαῖι5); 
5 Οοάθχ ΑΠΕΠΊΔΟὮΣ 8:06 ΨΙΠἀΟΡΟΠΘΙΒ18, β8δορ᾽5 ΠΟΙΏΪΏ6 

ΟἸΔΥῚ 8Β011|ὰ8 ΑΠΕΙΠΔΟΝΪ ΡΟ ΟΒΒ6 550 115 Ο1Πὶ 501, τη 610] ΕἜΓΓΑΓΙ ἢ 515 

ΘΓΆΘΙΙ, Ζα] ἀδοογρίαβ 6Χχ [050 Ἰδοῦ 65 ΠΟ ρϑᾳ685, 5ϊπ10] οὐ 
Αποηγπῖα Ῥγίβι μα σγθθοῦ ρΓΪ5 Ἰρτιοῖδ, ΔΠΊ100 5.10 (8:8) 10], 
βοουηαο ΘΙ ΒΥ ΟΡ πὶ ΘάμΟΥΙ, τΓδηϑη181:. [5 πη ἴῃ ΙΒ] ΟΊ θοα 

(ξββανεα ψιηἀοθοη η81 βεγσναῖαγ (Π0}}18 Α); 
25 Οοάοχ Βοαϊεοίδηυβ, βοὰ ΒΡ] οἴμοοο Βοα]δίαηθ ΟΧΟ Θἢ818, 

ἃ Π16 4υοπάδῃη ἴῃ ΑΠπρ]ϊα ρογαρτιηδηῖθ οοἸ]αῖυ8 (Β); 
495 ἀοάοχ ὈΙΒΙ]ΙοΙ οθ θοῦ] η 5818, Οἱ πὶ πλ6ὶ οϑυ88 οΟ]] τὺ 

βεϑηθῇοίο διηϊοὶ ἀ 65: ἀθγα᾿ 55:11, ΟΟΠλ 1118 ΒΓΘβ8οη, (Δ ]}16] τὰ π 

ἴῃ Η!βρδηϊα ἰθραῖ! (85). 
ϑαοῦπάα οἶα856 ΘΟΠΠΙΠΘΗΪΟ : 
15 (οάεχ ΕἸογθητηυ5 ἴῃ πηθὰπλ Οἶ᾿ πὶ ργϑῖίτη οΟἸ]αἰὰ8 ἃ ΥἹΓῸ 

οχίπηϊο 46 Εατῖα, ουβῖοάα ἴὰηο [Δυγ τᾶ π8. ΙΒ] οὐ θος, νῖγο, 

4υαἀχυϊά οοπῖγα ἀϊοῖαπι 511, δγυ 118 ΟἸΠΟΙΟϑι8βίπηο, ἰρβίυβααθ. 
τῆϑηὰ ἰοῖὰ8 ἔεγε πιδὶ οαυϑἃ ΔΉ ΒΟΥ ρῖα5, ἀϊσηὰβ ἢ ΠόποΓα, 66- 
το γ 8. ΘΏ1πὶ 6] 546 πὶ Οἰα8518 60 ῬΓγΘΙΟΒΙΟΥ Ζαοά ἀροτία 118 ρῥΓΏ- 
Ιαχιι (ΕἸ) 

25 Οοάεχ Ἀερὶυ8 ΡαΑΓ 5: 6815, εἰ θρϑηϊοσ οἱ αἰ] σθηῖοῦ δχαγαῖι 8, 
864 ἢπθ οδγθηβ, ἀθϑίμθῃ8 σαρρα ἴῃ νογϑατη τὶ , τοῦ, ΠοΟ 
ἰδιηθη 5018π||η6, χαρά, αἱ οαἴογι ρ] ΓΖ 6 ἢ} 5 ΟἸ855815. ἃ {Ὀ τὸ 

ἱποὶρὶϊ οοἴανο, ᾿ἸΡ 5 ἜΓΡῸ ἰδηϊαπι ἀεβοεμ θυ Ὗ, ΥἹ οἱ ὙΠ]. 15 

8 Ορβορῷο ργίπιαπι ἴῃ ὑϑὰπι ΘΠ 1015 5185, ἃ τ16 ἀοἰπάς οο]]8- 
τὰ 68ϊ, Του Π406 ἃ νγοὸ ἀοοῖο ΕἸ 16 616 }}}} δα ἸιοΥ β δἀ]αΐογε (Ἀ); 

39 (οάοχ ],εοηἰδείυβ βεὰ Ἀερία8 2, ργίογε ρί θηΐοσ, 864 τηΐπυβ 
οἰεραπῖο ἀδβοσιρῖυβ ἃ [δοηΐαγα, ΠΡγατῖο οαΐθτα Ποη Ἱρῃοῖο, 

ΤΩΔΏᾺ ΠῚ ἴρΡ50 5 8πι 8: πηδηῖθ οἵ ΔΏΠῸΠῚ ὈΓΔΉΏΒΟΓΙΡΙΊΟΠΙ5., 1475 : 

ἰ8 4αοαθα οοα, ἃ π|6 δἴ 8Ρ Ἀπη100 ΕὙΤΘΑ]Π16Ρ]1} οοἸ αἴὰβ 6δὶ (1). 
Τογιὶα οἰαθ86 σοη ΠΟΘ ηΪΓ : 



ΑὮ ΒΙΒΥΠΠΙΝΑ. ΧΙΙ 

15 Οοάοχ Ηδγαικίϑηιβ βῖνε Νοηδοθηβιθ, οχ ΗδγΔ"Ι οι] ΟρΡῸ 
ῬΓΪ πη πὶ ποϑοὶ οορίαβ ΘΓ 18, ἴῃ ΙΒ] οἴ Ποοα τορῖὰ ΝΟ ΔΟΘΏΒὶ 

ἀββαγνϑῖυϑ. [8 ραρυσδοειβ, ἰοτιηᾶ οοπιρδοῖδᾶ οἱ ἜΧΙρΡΊΒ, 50ΥἸρΡίΌΓα 

ὨΟη ΒοΟΠ8δ, ΘΧΑΓΑΙΠ5 οὶ ἃ ΜΙ ΟΠ 8616 Ἀοβοῖο ΠΡγάσο σγοο ογο- 
ΠΘΩΒΊ, ἈΠΌ ἰαβίληῖα τὅ41. Εχῃίθοιὶ ΠΠΡγοβ ΓΥ͂ οἱ ΥἹ ἱπίθρτοβ 
ΟΌΠΊ ΟΟἸΔΥ͂!, ὃ Δ, ρᾶτῖθ ποῊ πιοάϊοδ, Ζυοάσαο ῥγοὶρυυπι 6}}15 

δϑῖ ΤΌ Π018, ΠΌΤΟΒ Ἰηίερτοβ ΧΙ, ΧΙ, ΧΠΙ, ΧΙΥ,, οοἸἸαῖυ5 ἃ πι6 

υοπάδηι εἰ ἃ Υἱτὸ ἀοοιβϑίπιο Εὐ! ἀ]ΠθΡῖο (Η); 
45 (οάεχ Με! ο]απεηβἰ5 βεὰ Ὀἰ] οἱ ἤθοῦθ ΑἸπθγοβίδμθ, ρυ]}- 

οδῖι15 ΡΥ πλὰπὶ ΔΡ Αηρεῖο Νίαϊο, Νβαϊοἴδηὶ 1817, ᾿πο] 6 ῃ8 γΘΓῸ 
ἀυπίῖδχαϊ ᾿ἰργυπὶ ΧΙΥ, οὐπ το ΥἹ Ὀγανιββίπηο δὲ θτὶ ὙΠ, 

2, δἰίχυα ραγῖο (ΝΜ); 

2 δἵ 4χἢ. Οοαϊοθ8 αϊοδηὶ ἄυο, 118 ΙΠ1ΘΓ 86 8111168 αὐ ΔρΘΓίΘ 
ΔΙ ΘΓῸ πὶ 6χ ἃ] ἴθο ἀδβογριυμη ἔι1586 ΠΘΟ6586 811, Δ 0 ΟΟὨ- 

ΠΘΠἴ68 ΠΠὈΤΟ5 Ζαδίθογ υ[{|π|ο5, ΧΙ---Χ ΡΝ, Ὁ Απρεὶο Μαϊο το- 
ΡΘΕ οἱ δά δηπο 1828 (Υ͂, : εἴ Υ͂, 2). 

ΗΙ ϑυπὶ ἁὑπάθοϊμ ΘΟα 668 Τ8]) ΟΥ68, 50]1 ἔεγθ ἴῃ ὨΠΊΘΓΟ ΠΑΡ ΘΠαΙ. 
Νδπηὶ ἰγασπιδηῖα χυδάδηι Θ᾽ Υ}1ηᾶ πηδηυβοιρία, 40: Ρᾶ881Π) 
Ἰπῖον ὈΙ]]οἸ Θοαγὰπι υ!84.1}188 ἱπνθοϊαπῖαγ, Ὀγανια 1} χυϊάθτῃ 

οἵ ρᾶγνϑ ἔγυρίδ5, δἰϑὶ δι:18 [0018, ΟΌἹ χυϊά ργοργῖ! Βα θαπὶ, τηὶ- 
ὨΪΠῚ6 ΠΟΡΊΘΧΙ, ΘΟὨΒα 10 Ἰδιηδη ἢ] ρτθϊοιτηιτοηάα ἄμοο. ΝΑ] ΟΓΘ5 
ΘΑ Ί668, 86 Γ68 ΡΟΙΙ8 4188 ΘΟΓΌΆ ΠῚ ἀἸ 511 ηχὶ οἰα8868, υἵ Θορπᾶ- 
᾿ἰΟΏ6 ῬΓΟΧΙΠΊΔ8, 1ἴὰ [οτίηα ΘΟΠΒΙΠ.1]65 6856 αἰχιὶ; υδὲ αἰ ἴδγυηι, 
[λοεῖυπη ἤοο ϑθρίυβ τοισδοϊδ Ἐπὶ ΥἹῊΟ 8ῖνε ἱπιθσαπιὶ τὴ6- 
τίιο. ὕθααθ, 81 δὰ βο]απὶ ἰθχῖυβ ἱπιθρυ δίθῃ) τοβρίοἰδῖυγ, ρο- 
ὈοΓαΒ Πα Ραπάς βυηῖ, Ποη 4 οαϑιΙρατΟΓΕΒ, 864 ααθ πλϊηυ8 Γ6- 
ἰγδοῖδιθθ. ΟὍυο ποιηΐης ὈΓΘί 5158: 18 Π| ἐἘ5[1Π|87] Οροτίογαϊ ἴθγ- 

τ18πὶΔ σοἄϊ!ουπι οἰαββθηι. Οὐ ΘΏ]ΠῚ ΤΠ] 6618 βοαῖθαϊ ᾿ΠΠ ΠΠΊΘΙΊΒ, 

Ζυοτγαπι Ρἰαγίπα ᾿ἰργΑΡῚ 8 πηδηϊδβῖο δαπὶ Ἱπιρυϊδηάα, ἰπϑαηῖ 

Ζαοσαθ πιυ]ῖᾶ χὰ πο ροϊαδγυῃὶ ἢἰδὶ ἃ ΔΛ Χάος ΘΟ  ΘοΙἸΟΠ 8 
ἢυ]ὰ5 Ἔχει ρἰΑ Ὁ ΟΥΙΡΊΠ6 πὶ ἄυσεγα. Ῥυρίθγεα ἴῃ σταρὰβ ΤΠ 60]0ρ1- 
ΟἿΒ ᾿ΘΥΓΟΓΕΒ ρῥἰΓΟ8 ν6] ρ,ΆΝΟΥΟΒ ταϊϊπαϊι (ρυάει ἤοο Πυοσας 
ἰαυ! γογῖθ γε) αυδπὶ 4]18ὰ Θχεπιρίαγια, υ0] δοὰ ΘΟΓΤΘΟΙ͂Ι 5ῖνα αἱ- 
ἰδηυδῖὶ ἰδοίογομι 8]]πὶ. ΝῸΠι ἸΡΊΙΟΣ ὨΘΟΘΘΒΑΤΊΟ ἴοτ 1 οἰ 5515 
Ἰθοϊομθ8 ἀθίχυο οοἰογὶβ ργθίεγθμθ βαηῖῦ ΝΙπίπιθ, αυὰ πὰς 

ἰοχῖυ8 εἰβοθγεῖοῦ ἴδπὶ υἱοβυβ υὐ ποαυδάυδπι ἔαΥΤῚ ροϑβϑεῖ. 
Ῥχγίεσεα γϑιγδοίδηϊθβ ᾿ρ8ὶ ροϊιθσαηι ᾿Ἰηίθγά πὶ τη ] ΟΥΡ18. υἷι 
οοὐϊοῖθαβ; ναὶ] τὸ ούδῶϊ Ποηη65 ΠῚ ἹΠΕΡΙΪ, 8118 1ΠΊΘΡα ΠΠὶ 



ΧΩῚ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΊΟ 

ΘΟΠ] ΘΟΙΌΓΙΒ χα] 8 ἀσοιὶ χαδῃη [6 γθ δβοιιρῖθ ΓΕ ΙΡΊΟΠΒ, ργορὶυβ 
δά νϑγυϊῃ, ἰὰ εβὶ, δὰ ῬΥΪΊΔΥΙ οΟ]] οἴ ΟΥΒ πιοηῖθπι, δοσθάσγο. 

Ηϊο τρτὰγ, αἵ ἴῃ ΓΘ αυδοῦμηχιο 1 πἰρίοβα, μιάϊοϊο Ορῃ δβδὶ δὰ 
εἰἰρεπάυμη χιοά ορτἰπλυμπι. 4] εαἰτοῦ]β ΠΟΏΟΥ αβϑὶ ἴῃ [8]} ΤῈ 
Ρώῃθ υπηίουδ. ΕρῸ υἴϊ486. αοῦ!ε8 115 ΔρΈΓΕῸ ἸΠ|6Γ ἀυδ8 ἰ60- 
τἴἰοπα5 4.6 ργόραθ 68, ργοβίθον τὴ ΠΡ θηϊίι8 βθαρον δὰ 1|8πὶ 

᾿ ΒΟΟΘΘΒ81886 4188 ΤΘΓ[168 Ο[848818 [68{1ΠἸΟΏ1Ο Βττηδγεῖαγ, 

Οεἴδσυπι 4ὰ} ἀθ μου ἴοῖο οοὐϊουπι ΙΒ] ποσαμ) ἀγρυμλθηῖο 

Ρίυτα αιδβίεγιῖ, δάθαϊ δα! ΠἸΟΠ18 ΠοΒίγος ὑΓ]ΟΓΊΒ ΔἀΠΟΒΙ ΠΟΉΘΠΣ 

αἴ ΘΌΓΑΒ ῬΟΒΙΕΓΊΟΥΕΒ 6] 546 πη βοουπάςφ ραγῖϊ βυηοχαβ. ΝΌΠΟ 
τοιηρυβ 6δὶ δὰ ᾿ἰἰΡΓῸ8 Θα]108, Ἔχ 118 ΘΟ ΙοΙΡὰ8 οΥῖοβ, δοοδάθγα. 

ΑΥ͂Π. δὲ ϑἰδγίἠπογμπι οαἀδίέομίδιμ. 

ῬυιμΊδτη 56 ῬΓΊΠΟΙΡΘ τ. δα οπ οι τὰ ρα ]]Ουτη Θπ1δ811 Βα8}]6 6, 
1545, ᾿ἰπ-8 χγϊη., τοῖδπι σγδβοᾶμι οὑπὶ ἰΔΊ1Ώ15 ἴῃ ἤπθ ἃπηοῖδιο- 

ὨΪθὺ8 ράᾶμου}15, Χ γϑίυ5 Βειϊυ]ειυϑ(δίσέ, βίγζεη), 4υ1 Αὐρυδῖε γιη- 
ἀδ]σογυμῃ ΒΟη8Β 116 γὰ8 ἀοοσεβαῖ, βυμηρίατῃ, αἱ ΒυρΓὰ ἀϊοΐππ). 6Χ 

οοάϊος ἴυηο Αὐυριβίδηο, ΑἸ] Ὠ Ι551Π|6 ἃ 86 ἰγτϑηϑογιρῖο. Οὐδβ 
Δἀάϊάϊ Δηποίαιίοηθβ, ὑγενοβ βαηϊ εἴ ρϑγνὶ τηοπιθηῖὶ, ρΡ]εταὰς 
ΔΘ τοοῖρ οἷ νἱϑι δὰ υ] ΠΘΥΊΟΓα ρϑηάἀοδηῖαβ. 

ϑεουπάα, ἰαἴπα τδηΐυτῃ, Ἰᾳ 68ἴ, ΡΙΊΟΙΊΒ νϑυβίοπθλ ἀπῃϊαχαῖ 
ἜΧΒΙΡ ἢ9 8ϊπ6 στοῦ ἰδχῖα ἰδ. Πδπὶ πλϑι τ] σαῖη, ἴῃ δα θπὶ ὑγῦε 

Ργοϊαῖα οϑδὶ 8ῃπο βἴβδιμ ᾿ηϑεαυδηῖὶθ 1546, Ἰη-8 πηΐη., ἃ ΥἱτῸ 

ΘΓ ἀἸο οἵ ἱηρθηῖοϑο (δβίδ]ομα (ϑεῤαςί. Οἠάιοί(ίομ), ὈΟμ ΥΌμα 
γί τὰ σοηθν ΡΓΙΠΉΠῚ, ἀδίη Βαβι! θο ΡΓΟΐδββογα : Οὐ) 8 ΨΘΓΒΙΟ, 

σΖυδπηυδη ἃ π|6 ΠΟῚ 8616] γεϊγδοϊδία οἱ ἔουβδῃ 8118 ροϑὲ πι6 
τοϊγαοϊδπάα, ἔππάδιημεηίαγα ᾿ΔΠΊ6 ἢ εϑὶ δα οπιπίαμα 488 

βϑουῖϑ βυηΐ γε] βεαυδηίυγ. 
Τογῖῖα, σας βίπηα] βθουη δ σγθοᾶ βιλα]]ὰ6 βθουμάδ ἰδἴ]πδ. 

1ῖτεπὶ ἃ δοάσπι (ὑδβίϑ!οηα ρῥγοουταῖᾶ 6ϑὶ Βαβιίθθ, 150, 1η- 

ΤΏ1Π. : ἴῃ 4υἃ ἀοοῖῃβ ΦαΙΟΓ νΘΥΒΙΟΏ6 ΠῚ ϑδιι8π| ἰδ ΠᾶΠ ΡΔΒ51Π, 

οἴβὶ γᾶσο, γοϊγδοίανι!τ:; ταχῖαπὶ ὙΘΓῸ ρΥΘΟΊΠ. ΘΠ ἀΑΥΪ 8:06 
[εἸ οι ῖασ, ἴᾶπὶ 8.115 ΟΠ] οἴ ΣΙ8 χάδια ᾿ΘοΙΟΩθὰ8 6 ΟΘΟΟ06 Πι8- 
Ὠυβουρῖο, ἤὰποὸ ὙΙΒαοΡοηθηδὶ (Α), βθοῦμπη Δ Δ Π1100 8310 Απι- 

8 Οἢο ὈΘΠΙρη, υἱἱ ἀϊοῖϊυπη δῖ, σουμυλιηοα.15. ῬΓΘΔΠΙΟΠΘΙΩ 
Ζυοαυδ ρ,δεοδπιὶ 6Χ ΘΟ άδ πὶ ΤΔΠΠΒΟΙΙΡΙΟ ὈΥΙΠΊ}8, υἱ 4148 ἀϊοΐυτη, 
Θἀϊα}1, σΖύυδτῃ Δ Ρ ΑΒΘ ΟΠ ΤῊ]858Π) 810], υὐ αγαϊ ἴῃ σοαο6, δἢο- 



ΑὮ ΞΒΙΒΥΠΙΙ͂ΝΑ. ΧΙ 

ὨΥΠΏΔΠ), ΤῊ ΘΠ 115 ἔδί) 6886 ρυϊΑυϊῖ, ΘΥΤΌΓΘ Δρυα ροβίθγι 68 

Θἀϊΐογαβ υ84116 δὰ ΠΟΒ ΡΘΙΙΏΔΏΒΙΤΟ. 
Αυδγῖα, ῬΑΓ18:18, 1ὅ99. 1η-8, δαϊογοαι μαυῖϊ δοαππθῖι Ορ- 

βοροῦμι βῖνα Ορβορωυπι (". ᾿οολ), ογἴαπι εχ υὐρςε Βτγεϊϊθη 
ἴῃ Ῥα]διϊπαῖα, πηδρτιαπη γῈΓῸ νἱῖδε ραγίεπη [166 εἰ Ηεϊάε]- 
Βεγρεα οΘοπηπχογϑΐαιη, τηθαϊοὰπι οἱ ρὨιοἰορσιλ, μος ἴδιάθῃ ρο- 
[5 ΠΟΙΠΆΪΏ6 ΠΟΙ Θτιἀϊ108 δον 801 ποΐμπι. 8 'π γδοθηδεη 8 

ΘΙΡΥ ΠΙποσαπι δαἀϊοπα ἀσορυβ οοὐϊοῖθυ5 τηδη βου ρ115 δα)αῖι5 
εβῖ, ὕπο δριο ῬαγιβιΘΏ8ι (41 ΠΟΡ15 ϑιρτα Ἀ}, ΔΙΊ ΓῸ ἱπῖαρτο 
Ῥηδβοθδηο, ροϑὶ ῬΙΠΟῚ ππογίδπι ἀϊνεπάϊο, αἱ νιάἀείαγ, δ ἢὰπο 
8] ΙοΌ Ὁ] Ἰατταπῖθ,, Π151 ᾿ρ56 6βῖ οῃίδυιιβ ἃ ΠΟΡ 8 δα ριἃ ἀ68011ρ- 
ἰ05 ([.). γοϊαπηθῃ μοῦ, ργωῖεγ Ὠοηη.} 8 ρτγοϊεροιμθηᾶ, ἰδχίυτη 
σταουπὶ Θχῃιρεῖ ρα581πὶ Δ Ορβόρῶο εἰπθπάδίαπι; Ὑϑγϑί Ομ πὶ 

ἰδ μ πὶ τηδἰΓσα (ΔΒΙΔΙΙΟΠΪ5, ΤΆΤΟ, 81 υϑ]υᾶπι, γοϊγδοϊδϊδτα ; 

ὨΟΙΔΒ ἴῃ πα ὈΓΘΟΥΘΒ, βοὰ τη] πλ6 ΘΟὨ ΟΠ 6448. ὨΙρΏδ ἸρΊταΣ 
δάϊτο ααῶ ἀϊὰ ργοιραᾶ ΠαὈϊΐα 811 δ ρβθπε 830]. Αἀα ρτγε- 
μη, 40 Ποβίγϑιη φΆΓΕΓΟ ἔδιθπιαγ, νου θη δἰϊθγαμι ἤὰϊο δα- 

ἸὈΠΡῚ βϑρίυβααθ οὐπὶ 1088 γα]ραγὶ βο ἴαμα, ογϑουϊα ΘΟ ΠΘῊΒ 
δεμε πὶ ἀδοταπι ὁχ [ἰδίου ἰβ 8}154116 ΡΓΟΐΆ 18 βου ρ᾽ογ]ὺ8 ἃ 
Ορβορῶο ὡςο]]θοῖα αμ]ροηῖ, αἱ ΡΣ δτγαῖ, οὐγα, ΠηΔΡῚ8 ἰδιηθῃ 
ἀΠροπῦ αυδπλ Ἀ1}]1 : πᾶσ 4088 ΘΟ Θὲ ΟἸΠ18 πλ6}1}}8 δχ [0818 
ΔυσϊοΓΙ 8 αυθγεμάα βυηῖ, ἀρυά 4.08 80105 ΙΔοῃθὰπι ρΡροϑϑαῃὶ 

ἤΡΘΓΘ Ομ θηϊαυ πὶ; ργθῖθγθα, 31 418 μΠΟα 16 ἰαθογεῖλ θα τὰ- 

ἀεπὶ βυβοερεγιῖ, ογθβϑοθηῖθ ἴῃ ἀϊε5 πιδίθυια, πυδαυδπὶ ΟΡΘΓῚ8 
δηθια ᾿νε ΓῚ18 511. 

Ουϊηῖα, ΑπηβιοἸοάδηι, 168-88, τοτ]8 ἀσοθυβ ᾿η- 4 οοπα α 

εβὶ ἃ ϑϑγνδῖιο (σ8]]6ὸὸ (ϑονναΐς σαί), φαοά δά ἰοχίαπι στουπι 
οἱ ἰδ τ] π8π| γΘΓΒΙΟηΘπὶ ϑρθοῖδϊ, π1}1] ἔεγα Δ Ορβορωδῃᾶ αι θγ 5 
ὨΪ51 ΡΙαΥ θὰ ΔΘ Π618 ἸΥρορταρἰοἱβ; δυοῖα νϑγο, 4} 58} 1050 
τεχῖυ, τὰπι ἴῃ Εχουγϑίθυ5 Βεουπάϊ (βθ ΝΘΓΙΒ ῬΓΊΟΓ 8) νΟ] Πλ ὨΪ8. 
ΠΟΪΆΓΌΠῚ ἸΏ] ΘΏΒΆ ΘΟΏΡΘΓΙΘ 6Χ ΙΡΏΟΒΙΠΌυ5 ρ]ογαπ4π6 τΠ6ο]ο- 
δΑ5: 15 ΘχοοιΡί Γπ ρᾶγυμηαι6 δά τοπὶ ρου πϑηϊαμα, νοὶ 66]- 
ἴοΓ 5 ΘΓ "ΠΟΙ 6 ΠῚ ̓ΠΔΡῚ5 4υδπὶ ΟΓΙΙΟὰπ Δουγθῃ ἰαβίδη τ! 1}. 

ϑεχῖδιῃ ροϑὲ Ἰομραπι ᾿ητογν] } πὶ 056 ργοῖα!, γοϊυμηι 8 
ἀυοβιυ5, χυογυτῃ ΡΥΪὰ8 ἴῃ ἀυᾶ8 ρᾶγῖδβ αἰνιβυτη, ΒῬΑΥΊ5118, Δ ΔΏ]5 
ιδάι, τ8583, τ856, ᾿η-8. Οὐυᾶ ἴῃ δἀϊδομθ, μ6 φαϊὰ τὶ ΠΙπλ πὶ 

᾿πάδυΐρσοδμμ, ἴοχῖατη ΘΙ} πὰπ τοΐαμη ρῶπα Γαίδοι 6χ ΘΟα οι 
γε6] Ῥγὶ πλιὰπὶ γὙ6] ΓΌΓΒΙ8 ΟΡΕΓὰ πηδᾶ (Ο| 4118 (Α. Ἀ. 1,..ὄ Β. 5. Η.): 



χν ΙΝΤΕΟΌΘσΤΙΟ 

4008 Ρᾶυ08 Δάϊτα νεῖ 'ρ56ε γε] ρ6ῖ ἃ π1608 Ποῃ ροῖυ! (ῬΓ. ΜΟΥ͂, 
1 Ὗ, ἡ. δουιρίυγα Δα ῥΓΠΟΙρ65 δα! ΠΟ η68 δοσαγαῖα τϑοθηβ ἴδ, 
ἴδοι αὐ πεπῖοὸ ἀδβιάθγατα ροββεῖ. Αἀα1α 1 Οαβἴδ] 0118 νευβι Π πὰ 
ταδί τί οαπὶ πλυ τἶβ ἸοοῖΒ απηθηαῖδη), οἴ 101 Ορὰϑβ ἔαϊ, ῬΓΘΒΕΤΊΪΠΙ 
αυδῖθον Ὁ] 1118 ΠΡ Γ15 ἰπίορτιβ, Βυρρ]εῖαπι. 50} ἰοχῖα οἵ ἴῃ τοχίυβ 

ἤπε ποῖδϑ δάΐθοὶ ραυῖ!πὶ ΟΓΙΠ685, ΡαΥ πὶ Ἔχαρθῖοδ5. ΘΘΟΌΠἀὯΠὶ 

γοϊαπηεη ἰοΐυχῃ ᾿πρίεηϊ ΕχοῦΓβι8 βερίθπι, ἴῃ συ θυ8, 4υδπη) ρ[6- 
ὨΙΒ51Π16 ᾿ΙΟὰ11, ἀἸΒΒΘΓᾺΣ : [. 46 51:0 0}}18 λῃ σθΏθΓα 80 ργθοῖρας ἀς 
ΡΓοΐδη!5 510 0}}18, ψυᾶβ 101] οὔγμῃθβ οὐ πα ον τϑοθηβαϊ; Π{. 46 

ΘΙ Ύ]]1η15 ἀρὰ Ογῶθοοβ σθητ 68 ΟΓΔΟᾺΪ]8, Ἐγυτῆγοῖβ νἀ ]οεῖ 

Αἰ Π5486, Ζαοτατϊῃ Οπληϊυ πὶ ἔγαρηηθπῖδ ἴθ ΔρΡρεπάϊοεπ ΘΟΠΙᾺ] ; 
ΠῚ. ἀς 51:0 γ}}1π18 ἀρ Ἀοπιδποβ ΟΓδ 0}15, ΟΠ Π8Π15 να]ρὸ ἀἰο118, 
“αογαπι Ὠϊδιογίατη ἰοῖδπι ἀδίοχυϊ, οἵ ταρτηθῃῖα, 418 Βα ρεγβαηῖ, 

ἐχ ῬὨ] ροπῖ5 Δ] οτυσηχαα βάθ, ἀρρεηάϊοῖβ ἰοοο τιιγβὰβ ΘᾺ] : 
ΓΝ. ἀς 5:0. }}1π18 ἀρυὰ ΠΤ πάἀεθο8 εἰ ΟΠ ΓΙΌ Δ ΠΟ. ΘΑΓΠΔΙΠΙΡ 8, 485 
Ἰυάδαῖοα ἃπῖθ εἴ ροϑῖ ποβίγϑηι οΓΆ τα, ΟὨΓΙΒΌΙΔ πᾶ ὙΕΙῸ ΡΥ ΠῚ5 ΘΟ 

ΠΟΒΙΓαΡ 86600}}}5 ΟἸΓΟΌΠ ΕΓΓῚ Θορεγαπῖ, οαπὶ ΔρρΟοη1ο6 ἀδ 1ρ80- 

ΤὰπΊ δ1|8 ΡῈΓ ἰοϊαπιὶ πηθ τη ὠνῦμ; Υ. ἀ6 51:0 }}1π15. ΠΌΓῚ5 

μοι ογπίβ, 408168 νυΐραῖ5 δά. Ὄχιρθοηῖυῦ; ΥἹ. ἀδ πηδῖθγῖα 

ΒΥ ΠἸογαπι ἢἰβίογιοδ, ρθορυδρῃΐοα, 86 ργθοῖριιθ ἀορηηδίίοα ; 

ΥΙ1. ἀε. σταοϊῖαῖθ οἱ τηϑῖγιοα ΘΙ Ύ}}1πᾶ. Ασοδββογαηΐ τόσυπὶ οἱ 
γΟΓΡΟΓΌΙΩ ἰΠ 1668 ΘΟΡΙΟΒ1551Π11. ΤΠ] ΠΟΘ ΔΠΊρΡ]1ΟΓ65 Ζυ8Πι 46 ΠῚ 
δά Ὠυ}5 βεουπάε ΘΑ! ΠΟὨΙ5 ᾿πδετυἴὰπὶ Βυ βοο τα ραΐανι. ΜΟΪυτηθη 
αἰτηυπι ᾿οϊα4ας ορὰβ οἶδυα! ΒΙΡΠ Ορταρῃθ ΒΙΎ}ΠΠπῶ οχρο- 
5110 ὈΓῸ τλ6ὶ8 Ὑἱγι 8, 40.865 ἴὰπο δγδῃῖ, ἀρ θῃ5 οἱ ρίθμδ. 

ϑοριϊτηδπὶ ΘΠ ΠἸΟΏΘη. ΡΟΘ]1Ο] [115 ἔεοιτ, []ρ516, 855, ἰη-δ, 

Τοβερῃυ5- δηγιουβ ΕὙΊ6α11ε}ν, νἱγ ἀοοῖυ5 οἱ ᾿πηρίροΡ, Ῥγθ ΒΟ [πὶ 

1) ΓΘΟΟρ ΟΒΟΘΏα 8 ΠΠΤΟΓΌΙΩ βου! ριογαμ δα Ποτυ 486 ᾿ΘΟΙ ΟΠ Ρι18 
ΡΟΓΠΔΟΙβϑἰ πη] 8 Ἔχ ρ] ογαῖου, 401] βἀ!ομ 6 πιθα, ἴᾳπο ἱπῖτα ᾿ΣΌΤΟΒ 
οΟἴο ΡΥΪΠΊΟΓῈ8 Θομϑιβίθηϊθ, ποη ἰδηῖαπι ἰογῖδεβα συδηῖπ [ὉΓῸ 
ρμοΐεγαϊ υβὰ5 δϑῖ, Ἰ44.6, αὐ] τϑοὺ ρτϑῖυ ογχαθ, ἢομ βίο ογρὰ ΠῈ6 
οἴποϊο; φυδίθον νῈΓῸ υ] Π|Π105 ᾿ἰγο8 πομάαπὶ δηῖδ Ἰρϑιπὶ 661- 
ἴοβ, δοάειῃη, 400 6Θρο, τεπΊροτα Νίοῃβοι! βανασογὰπὶ ςοηξογοθαῖ 
'ρ86., οοἰαϊοβαιθ τὴ6 ῬΥΟΣ δα! 1ι, [ἀδπὶ δά τοχῖαπὶ ργοῦμ 
νΟΥΒΊ θη 86] 6οῖϊ σΟΥΠΙΒΠΙΟΔ ΠῚ ὨΠΊΘΙΊ5 ἀϑιτοΐδηι, 46 οὐ)υ8 ἴἢ- 
ἄο!ϊε ροορίϊδα πο :ηθὰπὶ Θ8ϊ σΟρΏΟΒΟΘΓα. δ αυδηΐθ8. ᾿ΘΟΙ ΟΠ 68 

8 Π} 18 οαγα ΘΟἸ]ερὶς εἴ ἸΏ ΟΡΘΙῚΒ ὕπο, ΠΪΠ118 ᾿Ισοῖ Ἰησοη- 
πηο046, τα]οοϊῖ, Νοῖδβ ἀ6 8.0 Ὠ0}148 ργοίυ; 564 ᾿πΠοὸ νοἱτι- 



ΑὮ ΒΙΒΥΠΠΙ͂ΝΑ. ΧΙΝ 

πιϊηἰβ [πἰγοἀποιίοπεπι χαυπὶ γογύτῃ ρομάθγα, ἴαπὶ δζίαπι ΟΥΔΙΪΟΙ 8 
ἴονττηα δαὶ πηῖᾶπι. Ὁ] 8 τ 6 γ15 ΘΠ Ομ θὰ Θἀογπανς 51: Πρυ Αγ 
Θοπηπλθῃ ἀδίίοῃα ἀἸρη δα; ἀϊρηίογοπὶ αυοααδ., Πἰ8] ΒΡ ΘΓΚΓΠΠΟΏ 6 

ΓΑΔΗ 5ΟΓΙρΡῖδΕ ᾿ΘοΙ 0 Π18 οἴ Π65010 400 ΓΕῚ Πηδ ΓΙ 8 σγόδοῦ [ἀ51 1410 

τἰεχῖαπι τα αυ 58θῖ ΠηΔΉ1 6 501851Π118 ΠῚ ΘΠ 618 Πα] Δ {1851Π|0Π|. 
Τεπίδπηεῃ δα ΠἸΟἢ8 πον, ᾿δοΐθηυβ ΠΡτὰπὶ ῥγϊπηαπιὶ ΠΟη 

ἐχοθάθῃτιθ, πθοάυχῃ 500 51}15 }}18 ἰῃβίγυοῖδθ, αιιθ ἃ ἀΟΟΙΒ551Π|0 
Ἀϊο. Μοϊκηθδππ, νῖτο 8πὶ δηῖθα 46 510 }}}}8 [66 τηϑγιῖο, ργο- 
Ιαῖα βϑὺ ργεπη888 οδῖ Θ6α1ηὶ (ϑισέ ἐμ), 1854, 4“, Ἰῃνιῖα8, ἀοηθο 

8615 ἱπίθρταπι ργοαϊ!ογῖ, γι θυ 6 Γ6 ΘΟΡΌΓΤ, 
Οοἴανα ὩσλῃῸ ρΡῈΓ τη6 ῥγοαὶ δἀϊῖῖο, χυδῖ νοΐ, ΡΥοΓα τηθα 

Ὀγανίογθῃ), πΠ0η ἰάθ0 ἰφοίουι 8 ταῦ 8 ΘΟἸ ΠΟ 8πὶ ὨΘΩῈ6 ἀοοῖ}8 

ΡΓΟΓΒὰ8 οἴἴἶϊεγγα ᾿πα τ] 6 πὶ, Οὐά ἴῃ Πᾶς τὰῃὶ ρΡΓΟροβιθγῖηι, [2110 
Ῥγωίδιη ἤυϊο νο] πα ηὶ 86ῆχε πιοπαϊ. Ῥγουλ588 συ πο 60 
ΡΓΘΒΈΙ τίη, οδῖθσὶ8 ᾿υἀ]οα πα πὶ ρεγτατῖο, [ἅ ἀπὰπὶ ἰοϑίασὶ 
δυάδο, π1}}}} τὴ ΡΓῸ ν᾽ΓΙθυ8 πηθ 8 ΠΘρ]οχίβ86 400 δα |ΠΠυβῖτα- 
ἄδιηι σϑπὶ 5: ΡΥ} Πᾶπὶ ΔΙ χα Ἰὰοἷ5 Δ ΙΟΓΓΙ ροβϑεῖ. 

ΑΡ 11]. Οοποίμεϊο. 

Να γεγο ἰοῦ Ὁπ61406 σομηρατγαῖδ 50}516}8 ἔγυιϑῖγα β᾽ηϊ, ΠΊοη 60 
ΓΌΣΒΙΒ αἴ 6 Θηἶχθ βι8460 αιιοά 8Π| 888ρ6 ϑυδ8), αἱ 5:0 1110 05 

ΠΡ τΟΒ 51] 4018 Ἰηἴὰβ ρϑγβρίοθγα τηθάϊτθῖαν, πο ᾿η αι εσοηῖεν, αἱ 
ἴῃ δἀτε18 οοἸ]οοαῖο5 ἱπνθπουῖῖ, ἀὰϊ ἴαπιθγθ, αἱ οὈνίαπι αθπ4υ6 

ΒαΡαετῖι, βεὰ 60 ἰεραῖ ογάϊῃθ 4018Πὶ 56 ΡῈ. ργοροβὰϊ π6406 
ἀΠαυδη 58118 ΡΥΓΟΡΟΠΆΠΙ,, ΠΕΠΊΡΕ ΡΓῸ ρβογΌ μι δἰϑῖθ, Ζιλπι 
ν6] εχ ἢδο ᾿ρβᾶ [πιγοαποῖ!0η6 ἔβοϊ!θ, 4ὰϊ νοϊαογῖῖ, ἀΐδοθὶ. 8510 
ΘὨἾπὰ ΒΗΠΑυΟΣΤα ἔδοθπι γθοθητ ΟΣ θυ5 ργίδγθηϊ : ἱπίθγρο]αῖα 
9680) ΠΟΩΠΌΏΠΌΘΠ σΘΠ01η18 γράάθηι 80 1ρ5ὶ8 οἱ ἵπ δοοαρίυμ ; 
Ιοσογαπι Οὐβουγίογαπι ἰθμ ΡΓο πιυΐι}8, ἴδῃ ΖΔ πὶ Ἔχ Ορδο8 υ} 6, 

βα] ρον] υ8 ᾿πιου] υοοθυπῖ, Παριταγ δἴδπη ἀἸνυβαγυ πὶ ΟΡΙ ΙΟΏ ΠῚ 
δῖχις Β6οίδτι ΠῚ ΟΥΙΡΊΠΘ5 Ρ]ΘΠ18 ΘΟΡΠΟΒΟΟΓΘ, ἀππὶ ᾿ρ0885 Ρ6Γ 
ἀογίναῖοβ ἰμνοαπὶ οᾶ πα] 68 ἀθάἀμποθηϊογῦ ἃ [Δ Δἴδβημο δὰ οἢ τ β:18- 
ὨἰΒπΊυπι, ἃ ὈΓΪΙηδον ἀοσιίγίαε ΟἰΓΙβιϊδηδ ρυγαῖς δά Ποτοῖῖ- 
088 8611 80}}15Π͵8 [1088 ΔΙΘΙΓΔΊΙΟΏ65. [ἃ δἴααθ 80 τηθηῖα 415- 
τΙΡαΐα Ὠοϑίγα σαστηϊπ8 ποη τη040 σορηϊα αἱ] ογα, 864. οἰΐαπη 

ἰεοῖα ᾿υουπαάϊοτα ονδαθηῖϊ : οὐ 8 υἱγίυ54 6 ΘΠ]Ο] ΠῚ 6 ΠῚ οαυ 8 
Ἰδοιοη 5. ογάϊηθπὶ {ΠΠππὶ ἸρΡ811 πὶ ἂπὶ Υἱχ πλιιϊδία τα, Ζα6π ΟἸ πὰ ἴῃ 
Ἐχουγϑι πη60 Ὗ,, σ8Ρ. 18, ρΓοροϑβαϊ, ΓυΣΒ8 ΘΧΡΟΏΔΠΊ. 

“συ, Ὁ ἘΝ 



ΧΕΥ͂Ι , 

ΟἈΌΟ ΓΙΕΘΕΝἊΙ ΒΘΙΒΥΠΠΙ͂ΝΑ. 

1 Απίθ οἵππῖα ἰθρεγα ορογίθθι ΠΡγὶ ΠΠΠ ρᾶγῖθϑ βθηῆυ]η88, 
8. ἃ εἱ 4, οαγτηϊηυπι ΠΟΒΙΓΟΥΌ ΠΣ δπ  υ]8811285, τι 6 γα 1148 χυϊάθιι 

7υἀαἴοαβ, 5 Ζυ!ἀοπὶ βου ρῖαβ, υἱ βυρτα αἀἰοῖαπι, ἃ Τα ἄεο ΑἸεχδη- 

ἀγιπο, Ῥιοϊθπιθὶ ῬὨΙΠ ΟΠ ΟΥἽΒ ἰθιαροσρυβ, 8ηπὸ ἴδγε δηῖθ 

Ομγιβι. τ68: 

29 ἸΡτυπι ἀεϊηάς ΓΥ͂, τηαχίησσα ἤσηο παῖὰ ΒΟΥ] Ποσυ πὶ 
ΟΠ γΙβιϊαποσιπὶ, βογριαμη Ὁ ΑἸδχαπάσιηο β6πι-) ἀαἸζαηῖα οἱ 
[ογίδδβθ Τμεγαρθαῖα, ὑπο ροβϑὲ ξουᾶ ΠῚ) Πποβίγαῃ) βθβου ϊο νεγ- 

δειῖε, 5ΒῈ Τιῖο ᾿πηρογαΐοσο νυ] Πουλδηϊ 1Π11118, ΔΠΠῸ 709 
γ6] 544.:; 

39 Ῥγοουηίαμ ΘΙ Υ]]ηππι, ρίαπα τ146 πὶ ΘΓ Βι!ϑἤυτη, 50ΓΡ- 
ἴὰ 1} ῬΔΙΙΟΣ ΑἸΕχϑηασῖθ, 58} Ιάθπι τοπηρυ5, εἴ ἔογία856 ἃ} δοά 6πὶ 
αὶ ΠΡ ΕΥ̓͂ δυοῖον ἔμ να] εχ δά πὶ 56] ργοΐξεοῖο ; 

45 Ἰάργυ ΥἹΙ, ξ' ἃ, οὐπὶ ἀυοβθυβ ῥγιουθυβ ΟΔΙΠΊ ΙΒ 5 
α]ιιβάδιῃ, αἱ νἹ] ἀΘἴΓ, ΟΥΙΡΊΠΙ5 ΓΠπογαρϑυῖοθ ; 

59 ΠΡγυῶ ΠΙ, αὶ 3, δδεὰ ρᾶγῖδθπι πηράϊαπὶ τὶ ΠΠ7 ἀυδθυβ 

ὉΠΓΓΙΠΑῸΘ ΡΓΟΧΙΠΊ18 π᾿ ΘΓΡοΪδδιῃ, τ] τυτλὰ6 8 118 Ζασπι εἴδίε, 
ἴα Θ8Πὶ ἴΘΏΟΙΘ αἰ ν γβαιη : Ὠ0ἢ 6ΘΏ1Π ῬιΟΪ 615, 56 ἘΟΠΔΠῚ15 

ἹΠΠΡΘΥΔΙΟΣΙΡυ5. ΒρρΡΆΓΕΠΙ ; ΠΟ ἴδιῃθη δά οὨτβι 8 πε ΓΕΙΙΡΊΟΠΙΒ 
ἸΩΟΌΠΑΡυΪα ΡΟΥΘ ηῖθπι, βουιρίαπιημ σαΐρρα ἃ λὰἀθὸ 8ὺ0 Αῃ- 
ΟΠ ΠῚ5 υἱνθμῖθ, ἀυδῃίυχῃ ΘΟ] ]Προτε ἀδρθιυγ 6 ᾿ἰργο Υ, πβάθιι 
ΤΕΙΡΟΓΙθυΒ εἰ Δ δοάθιῃ ν]α6]]οθὶ δυοίογθ βουιρίο ; 

6. ΠΙΡτυπι Υ,, ραγίτοσ, χαρά ρ86 πορὶβ γευοϊαῖ, Απιοῃϊοσῦχα 

εἴ ᾳυϊάειη Απῖομι!πι ῬῚ1 τἰοϑηροσθυβ εἀϊΐαμη, ἃ ΑἸΘχϑηάγιηο 
ἸΏΘΓΘ ἠυάδο, δἴδὶ ὨΟῺ ῥτοσϑιβ [ΠῈ 18 ὨΟΒΙΣῚ5. ΔΙΊΒΏΟ, ΡΆ351Πὶ 

υΐρρε 84 Αροοδγρϑβίμη γεβριοἰθηῖθ, υἵ πιουῖῦο 5 ΒΡΙΟΔΙῚ ἰἰοϑαῖ 
Γι βἤιρδτη ΠΟΒΊΓΙΒ 6 ΟΒΒ:Γ18 ΟΘΙ ΘΟ ΤΠ ΘΏΘΠΙ; 

γ᾽ Τλρτ ὟὟἼΠῚΙ, τ, δδάθαι οσρὶπθ ρτοξεοίϊυπη χυὰ ἀυ0 

ῬΓΙΟΓἃ ΟΔττηἶη8, ΘΟ δ Π 416 ἰοΡοΓα ναὶ ρᾶυοο8 ροβῖ 8Π}05, ρᾶ- 

ΤΟΥ οογῖα δὰ} Απίοπιηο ΡΙΟ; 

8. οἱ 95 ὈγοβΎῪ] εἰ 11, φἰαῖο ραύ]ο φύδπὶ γα ρσγῖυβ ἀἸοῖδ 
ΟΔΥΤΏΙΠἃ ΓΘΟΘΏΓΟΓΕΒ, ΠΕ 1105 οογῖθ Ἰυἀαῖϊοοβ, 568 ἃ (ἢ γῖβ5- 
ἴδηο σομάϊοβ υἱϊσα τηοάπηι [Δ δἸζαπῖθ, ὑμπάφ, 5Βιοαϊ ἢ τη }115 
ογίμοάοχο, ἴἴᾶ ἴῃ φυ!θυβάδηι Ὠγθῖῖοο, ἴῃ Ρ] ΓΙ ΒΟ Ἰβιηδῖιοο, 

ΒΟ οηῖα δὰ} ΑἸοχαπάσο ϑουθσο οἷγοᾶ δηηυσμῃ 94: 

105 ΤΊΡΓΟΒ 1 οἱ 11, ον Ἰβιδπο5. εἰ ρὑσγϑῖθσ ὑπ ναὶ Δ] ἴθσαμα 



ΟΕΡΟ Π΄ἅΕΘΕΝΌΙ. ΧΙΥΙΙ 

Οτρϑηΐβεαὶ πιδουΐδια, αὐὰ νἹά θῖν βου υτλ ΡτΟαΣ ἰογθμι, οΥ- 
᾿μβοάοχοϑ ; 564 εἴδι!ὶ ποῃ 88118 οογίβε ἃβοτ θη άο8, σδυΐεααα. 
Ἰερθῃάοβ, αἱ χυὶ τοιγαοῖδιὶ, πιτ}1], Δι ρ σαι! Γαοτίηϊ ἃ οομι- 
Ρ]αῖοτε 51:0 .1}}} 85 οΟἸ] οἰ ΟὨΪ8 ; 

119 ΠΡ γὶ ΥΠ] ραγίεβ ἀιι88 εχϊτθπιαβ, ὃ 9 οἵ 4 (π|8ὶ ροῖϊυβ 

ΠῚ 45 ἴῃ ππδηλ ΘΟ ΓΑ Ι611888),. Ορτϊπλδ5 118 ΄υϊ θη, βου ρίδβ- 
486. αἱ νἹἀοῖυΣ, βεοῦϊο ΠΠῚ ναὶ πηϑάϊο γε] Ἰαπὶ νϑγρθοῖθ; ἃ ργο- 
ΕΙΡῸΒ ἸρΊΤαΡ ΟΑΥΠΆΙΠΙΡ8 ΘΙ ΡΟΤΘ ΠΟῺ ἰΟΩρΘ Γϑηηοῖδβ, ἴοΓ8 οἱ δῃ- 
ἰΘΓίΟΓΟ8, 864 ἃ π|8 πο υ8406 αἰϊαῖαβ, αυ]8 νὶχ 510] 16 Πᾶ-- 
Βαμα: βϑιηϊ, Ὠγτηηο 80]]}1οοῖ, αὐ ϑιργα ποϊδῖαπι, 4υδπὶ γδ1101- 

ΠΪΟῸ 58:Π}}}1Ο0Γ65 : 

15 ΤΡτοὸβ ΧΙ-ΧΙΥ͂, υἱτἰπηο8. παῖὰ υἱ το 8786 τοροσῖοβ εἱ 
6108, π66 ογάϊπο ἰδηζαπι, 564 οδἴϊδη ἱΠσΘΏΪΟ ἜΧΊΓΘΠΊΟΒ, ΟΠ ΠῚ 

αυΐρρα ἀβίοσσίπηοϑ, βουρῖοβ ἃ ἡ ἀεο ΑἸοχαπάσιμο 800 Οἀδηδῖὶ 
ἰΘΠΡΟΓΆ ΟἸΤΟα ΔΠΏυμ 167); 

135 Ῥγρίαιομοπι ᾿Αποηγτηδηι, 86.118 πιὰ ]ο αυδηι ΡΓΙΟΓΆ 
ΟΔΥΤΩΪΏΔ 80 βοχῖο ἀδῃγα 8εοῦϊο, 50} ΠῚ] ΙΔ η0 ἰτρ.. 50ΓἸρίδτα 

8 αἰίχυο, υἱ νΙἀοίαγ, τπηοηδοῆο, 4] 86 51:0 Ύ}}}1 σοΥΡοσΒ Βο- 
ἀἸοΓΩΙ σοηα!οτοπι ργοβιδίαγ, Ζαῖ αι ᾿Γαπβ! ΠΟ πὶ Ῥᾶ881Πὶ ἸΠ16Γ- 
)εοἴαγαπι ἃς τοῖυ8 ᾿ρτὶ ΠῚ ὃ 1, δυοῖονῦ Παροπάμ}8 εβῖ: ἜΓΡῸ 

ὨΔΙΠΙΠ16 ΘΙ ΡΥ Π]ΠἸμάτὰ 1ΠΠ8π χυΐάοπι, οἱ 51 δά ρῥτγίογα οοῃίδγαϊυγ, 

ΒΓθοθηῖθμλ, Ππ6ὸ ἴδῦθῃ ὨΘρ]σοηάδη), 4018 τ6] 108 δχ 1ρ8ὲ 

4υᾶπι αἰϊαμάδ Ὠοβοῖϊτυσ ἰοΐαπι ἢ] 8 οΟ]]ΘΟἸΙΟἢ]5 ᾿πδυϊταϊυπι, 



ΧΡΗ͂ΣΝΟΙ 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΟΙ. 

ΟΒΑΟΘΟΌΙΠΑ 

ΦΙΒΥΠΠΙΝΑ.. 



ΧΡΗΣΜΟΙ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΟΙ͂. 
ξτοος τος 

ΠΡΟΟΙΜΝΙ͂ΟΝ 

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΑΥ̓ΤΙΌΛΥΚΟΝ. 

ι ΐ 

ἄνθρωποι θνητοὶ χαὶ σάρχινοι, οὐδὲν ἐόντες, 

Πῶς ταχέως ὑψοῦσθε, βίου τέλος οὐχ ἐσορῶντες ; 
Οὐ τρέμετ᾽, οὐδὲ φοδεῖσθε Θεὸν, τὸν ἐπίσχοπον ὑμῶν, 
ἕψιστον νώστην, παν[ἐπ]όπτην, μάρτυρα πάντων, 

. ὅ Παντοτρόφον χτίστην, ὅστις γλυχὺ Πνεῦμ᾽ ἐν ἅπασι 
Κάτθετο, χἠγητῆρα βροτῶν πάντων ἐποίησεν. 
Εἷς Θεὸς, ὃς μόνος ἄρχει, ὑπερμεγέθης, ἀγένητος, 

Αβα. Ἐχδογίδιῖο δὰ φθηι}} 65 υἱ ἃ ἰδίβοσιιαι ἀδογυπὶ οὐ τὰ δὰ τἰτ:πὶ νογιιπὶ 
θειπὶ σομνογιδηΐυγ. ἢος Ῥτγοσπιίυπι, 5. φυϊάδαι ἀρυὰ ΓΕςεη ἰοΓῈ85 ἰῃ 5 Ὑ10ὶ δοἰ ἐἴυπι, 

Τιτυίῦβ μος ἰοσο πυ]}05 δητίφυι οβῖ, 
4υϊδ, υἱ ἀϊχίπιυ5, πο ολγμδη αἰϊφυοὰ 

ἰπΐοστυπι ῥτγοίεγιυν, δε ἰγαριηεηϊυπι ὁ 
ΤὨΘΟΡΒΙ ἀοιγαοῖϊαπι ορεγθυ8 δίαυθ 
ἴρϑυηι ἰγῖθυ5 οομβίδη5 βεριηθηῖ 5. Νοχυα 
Αἰῖο ᾿πτα Ῥγοασζαίυπι ἰῃβογὶ δ αυδη) 
ιοά ΤΒΘΟΡΒΙΪυ5 δἰϊ Ἰδοϊυπι 5110 ᾿θρΟΓῈ 
ἔυ!466 ἴῃ ῥυϊποϊρίο 5: 0}]}} πὸ ναιὶοϊπδιῖϊο- 
"}5, ἐν ἀρχῇ τῆς προφητείας αὐτῆς. [,Δο- 
ἰδ δυῖοπ ΠΡ. ΕΥ̓͂, οαρ. 6 : « ΒΙὈγ1}1α, 
« ἴῃαᾳυϊ, ΕΥγιαγαα ἴῃ σδυταιη 5 51 ργἢ- 
« οἱρίο. » [Ιηάς οοἸ]Ἰξίυς οοπίοεϊυπι 
[ἴ586. ος σᾶταθη υἱ 510 .}}1π|5, φια 
ἴυπι εἰγουπιίγερθδηῖαν, οδιτηϊπίθυ5 Ε͵γ- 
{γα ῖ5 νυΐϊρο ἀϊςοι 5 (1ἰβάσιι 485 σας 11}. 
ΠῚ, Κ1 εἱ 4) ργυβρογοίυγ, δἴχυς ἱπάδ 
Ργίπλιιπι 1] ππὶ ἰοσαπι τδηυς δά [,Δοϊδπεὶὶ 

᾿ειιρογα βόγνδβ66. Νες {{|]05 πηοάο, 56 
εἴ δῃιϊαυς δογρίυγ ἀδοδὶ δυοίοσιϊδε, 
ΡΓδῖον ὑπ οοάϊοεπι εχ ΄φυο ΤὨΘΟΡΕΣ 
ΡΓΪΏοαμ5 οὐϊτῖο ργοςδϑϑὶὶ : [᾽ν] ἴδθθ ἀδ- 
ἐτἰπηοηῖο, ΄φυϊα ἰεχῖυ5 υἱάδῖυγ δὰ ποβ ρεγ- 
ὙΘΠἾ8856 5811}5 ἰμἴΈθ6. ὑδις 5416 τηδηα 15 
τιδουϊδῖυ5. Ρτγϑίογοδ Ἰθοϊ! 65 δἰ 485 
Ὠονδ8 ἀσάοτγιπὶ Εςο] ὁ5: δι !οἱ ΦΟΓΙΡΊΟΓΟΒ, 
δυδιϊηι5, ΟἸοπιαιις, [,δοϊαηῖ!υ5, φαΐ μἷπο 
ἀδευμπιρία ἰεπ: ποῖα ΠΟῚ ὑπὸ ἴοοο δἴϊυ- 
Ἰογιηῖ. 

1, 8244. ϑεριιεπῖυτηα 008 οδγηιίηῖδς 
Ῥυϊταιπι, 1.35, ἀρυά ΤὨΘοΡ τὰ Ἰερίτυν 
Εἶυτο 11, ρᾶξ. 815, οἀ. Ῥαγίβ., οὔτ [ιδς 
ἀτγδηϑβιιίοης : Σίδνλλα δὲ ἐν “Ἕλλησι καὶ 
ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσι γενομένη προφῆξις, 
ἐν ἀρχῇ τῆς προφητείας αὑτῆς ὀνειδίζει 



ΟἈΛΑΟΌΠΙΑ ΘΙΒΥΠΗΙ͂ΝΑ. 

' ΡΒΟΟΕΝΜΙΝ 

ΕΧ ΤΒΕΟΡΗΙΠῚ ΠΠΒΆΙΒ ΑὮ ΑὐΤΟΙ ΎΥΟΥΜ. 

ὶ]ς 

ῬΜοτγίδ δ Βουμῖπθ8, βαῖᾶ ΘΕΣΏ6 οἴ Υδη8 ῬΓΟΡΑΡῸ; 
ψοβῃθ 8άθο εἴδεσεὶ, πθαιθ βῃμθπλ ΘΘΓΏΘΓΘ Υἱῖε 1 
Νόοη σουη 8, δυπητηπιαὰ6 Πευμι (νο5 δϑριοῖῖ 16) 
Νόοῖ ἔστω δι!8! χυὶ πονὶϊ ουποῖα νἹἀεῖχας, 

5 Μαρσυυβ αδἰτὶ χαυὶ ουμοῖα ρΆγθηβ, δίχα ΟΠ! Ὲ5 ΔΙ τλι1ΠῚ 
Τηβίηυδὶ ΕἸαΐαπι, ᾿ειτεδισῖα οοσάδ γορθηΐθη). 
ὕμπυ ἀκ οαἷο σερτδὶ δὰ : 1116 Βα ργϑιβ, 

Ἔ εοὐϊοῖθυδ δρεβὶ 5: }} 118 δἴχυς εχ οὐ! 0 ἢ 6 ΡΓΙΠΟΙρΡα, δυρργεβδυπι δὴ δῃς ζυὶ- 
ἴῸΣ ΟὉ δδπὶ αυδ ᾿ἰηἴτα ἀϊοεῖυτ οδύδδια (οἶγ. Ασρ. Πἰρτὶ ΠΠ, ᾧὶ 1), τερεσγίυμι ροσῖδα 

τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος λέγονσα, ᾽Ἂν- 
ϑρωποι θνητοί, κ. τ. λ. Ουοά οὶ Ἰαϊΐῃο : 
« ΒΙ0}1Δ νεσο δρυὰ ὕτγαςοβ Ἵδϑϊθγσαϑζυς 
ξειῖε5 νδιϊοῖ ἱ19 οἴδσγα, ἱπ|τ1ο ρσορμοῖϊθ 
δι, ΠΟΙΆ, .Πὶ φοπυ5 ἱπογοραὶ Ὠ5 γετ- 
δὶς : Μογίδ]οβ Ποχηΐποϑ, εἴς. » 

1. Οἰϊδῖυγ ἃ ΟἸεπιεηῖς Αἰδχαπάσγί πο 
ΡΠ Εἰς νοτβυβ, διγοηιαῖ, ΠΠ|, ρας. 511, 
εἀ. Οχ. Ἰάοπι γεουττοὶ ᾿πιϊτδιϊοῃ τδ1:}- 
[εεῖδ 50} ἰπιτίαπι Εἰ τὶ 111, ν. 8 : ου͵υ5 
᾿ΠΡτὶ βθοιϊ ποτα γί τθδπι τηᾶβηᾶ 6χ ρϑιῖα 
ἀοσυπιρίδτη 6866 εχ ος Ῥγοατηῖο ρδῖδπι 
ἸΡῚ Ὡρποβοσῖηι ; οδάι6 υἱάδεῖυγ ζιιῖβ56 
ἐαυ88 ον Ῥγοασπηῖνπι ἰρδυπι ἃ ῥ]αφίασῖο 
ΒΟΥ Ππιοεγοῖυγ : σοηΐεν 19] ποῖ. 

2. Ἀεουττεῖ νεγθυτὰ ὑψοῦσθαι 5} ρετ- 
δἰεῃὰϊ ὁεη5υἱπἴτα, 59, εἰ ἢΡ. ΥἹΙ1, 419, 

δἰουϊ 10 88η01}5 1 γῖ5 Πδυὰ τᾶσο, Ῥβδῆῃ. 
81, ν. 16; 180, ν. ἴ, εἴς. 

4, Οὗ 11, 171; ραγιΐπι εἰΐδη, Ϊ, 152. 
5. 1π θη ἄπασι ρτίυπι ἀυδ ἰατὶ ρο- 

τοδὶ υἴγιιπλ δ ΟΙΠΠ65 ΟΓΟΔΙΔ8 ΓΟ5, 80 δᾶ 

Βοπιῖη 65 30105 ρεγι ποδὶ; δε ὑϑγϑι5 56- 
4π 608 Θοπίγουθυβίδαι ἀϊτ ἱϊ. Αἴᾳυο ἰἀ 6: 
ἴεγε ναὶεὶ χυοά ἴῃ ὅ8ρ. βαϊοπι. Ἵδρ. ἴ, 
ν. 28, Πνεῦμα διὰ πάντων χωροῦν πνεν. 
μάτων, νε] ἰάδπι σεγῖα φυοά δρυά ᾿γ0.58πὶ 
ΘΙ δαὶ ἰπΐτα, 18, πᾶσι βροτοῖσι νέμων 
τὸ χριτήριον, Ἰυχία ἀοοϊσίηδιι Ενδηξ6}}) 
δοδῆηῖθ, οδρ. ἴ, ν. 9. 1.δοίδῃϊι5 αυο- 
ᾳ4ᾳυ6 ἀε Βοχρῖη!θυβ 50}}8 1η 16] εχῖῖ, ἰος. 
ΒΌΡΓα οἷϊ, 

6. ],δοἰϊδηιὶ 5, φιυοά Τα ΓΕΣ5, ΡΓῸ βρο- 
τῶν ᾿δροὶ Θεόν : 4ιιὰ ἐξ Γε νἱὰδ ποῖ. 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. 

Παντοχράτωρ, ἀόρατος, ὁρῶν μόνος αὐτὸς ἅπαντα, 

Αὐτὸς δ᾽ οὐ βλέπεται θνητῆς ὑπὸ σαρχὸς ἁπάσης. 

εο Τίς γὰρ σὰρξ δύναται τὸν ἐπουράνιον καὶ ἀληθῇ 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν Θεὸν ἄμόροτον, ὃς πόλον οἰκεῖ ; 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀχτίνων χατεναντίον ἠελίοιο 
ἄνθρωποι σφῆναι δυνατοὶ, θνητοὶ γεγαῶτες. . 
ἄνδρες, ἐν ὀστήεσσι φλέδες χαὶ σάρχες ἐόντες. 

Αὐτὸν τὸν μόνον ὄντα σέφεσθ᾽ ἡγήτορα χόσμου, 
ὃς μόνος εἰς αἰῶνα καὶ ἐξ αἰῶνος ἐτύχθη 

Αὐτογενὴς, ἀγένητος, ἅπαντα χρατῶν. διαπαντὸς, 
Πᾶσι βροτοῖσι [νέμων] τὸ κριτήριον ἐν φαΐ χοινῷ. 
Τῆς καχοδουλοσύνης δὲ τὸν ἄξιον ἕξετε μισθὸν, 

4240 ὅττι Θεὸν προλιπόντες ἀληθινὸν ἀέναόν τε 

Δοξάζειν, αὐτῷ τε θύειν ἱερὰς ἑχατόμᾷας, 

Δαίμοσι τὰς θυσίας ἐποιήσατε τοῖσιν ἐν ὧδη. 

Τύφῳ καὶ μανίη δὲ βαδίζετε, χαὶ τρίδον ὀρθὴν 

Εὐθεῖαν προλιπόντες, ἀπήλθετε τὴν δι᾿ ἀκανθῶν 
αὔ Καὶ σκολόπων. Τί πλανᾶσθε, βροτοί; Παύσασθε, μάταιοι, 

Ῥεμθόμενοι σχοτίῃ καὶ ἀφεγγέϊ νυχτὶ μελαίνη, 
Καὶ λίπετε σχοτίην νυχτὸς, φωτὸς δὲ λάδεσθε. 
Οὗτος ἰδοὺ πάντεσσι σαφὴς, ἀπλάνητος ὑπάρχει. 
Ἐλθετὲ, μὴ σκοτίην δὲ διώχετε χαὶ γνόφον αἰεί -. 

30 Ἠελίου γλυχυδερχὲς ἰδοὺ φάος ἔξοχα λάμπει. 
Γνῶτε δὲ χατθέμενοι σοφίην ἐν στήθεσιν ὑμῶν " 

᾿ς Εἷς θεός ἐστι, βροχάς, ἀνέμους, σεισμοὺς ἐπιπέμπων; 

[εἰϊοῖιον ἴῃ ΤΒΘΟΡ ΙΝ ορίβοορὶ Απποοεπὶ Πρτῖβ δά Αὐϊοίγουμι, υδὶ ἀϊνίδυπι ἰμ 
Ρἴυγτα ἔγδρτωθηῖδ ἱερὰ, δ ἀδηλυπὶ δ᾽ .}}1188 οΟἸ]δοιομΐ τοδιτυΐϊιπὶ ἃ Ομλβῖλ- 

8. 7υδίηυθ, ᾿θης εἴ ἀπὸ 5βεαυδμῖοϑ 
ῬΓΟΐδγθῃβ ψευϑυϑ, Οομογῖ. δὰ ὅσ. 9 16, 
ποῦ παντοχράτωρ δδρεῖ, 56εἀ αὐτοφνής, 
[οτῖδϑβϑθ τλϑλοσῖβ ἰᾶρθοιι, ΟὉ αὐτογενής 
Πυοά «οαυϊυγ, ν. 11. 

10. το οἵ 1Γ68 844. δυιῖ ἀρυὰ ΟἸοιη. 
ΑἸοχ. ἴῃ Ῥγοϊγορι!οο, μας. 6], ἰϊογυμηαιιο 
διγοιμαῖ. Ὗ, μᾶρ. 114. Διὰ εὐπιάσηι 81- 
ὈΥ}1δ Ἰοουπὶ τεϑραχϑγιιὶ ΜΙ 115 ἘΔ ΙΧ, 
19; Ογε}}. δάν. 5]. ρμάρ. 82 ; 41}. Νο- 
46 ἰρ5ὶ ρῥγοίδηϊ ἃ] δὰ ϑ6δμ1θιϊα Αἰ ἰδ αὶ 
[ἀοτυπῖ : ἴ65115 'ρδ6α σοπιίουβ ῬΗ]ΘΠΊΟη 
ἰη Εσδρτη. ἰδιιάδη5 τὸν πάνθ᾽ ὁρῶντα καὐὺ- 
τὸν. οὐχ δρώυενον. ϑεὰ μγοΐδῃ!β8. [θη 

ΡΓεῖρυυϑ υἹάοίυν ἔμι1596 ΧΟΒορΒοη, Με- 
ἸΏΟΓΆΡ. ΙΥ̓, οδρ. 3. 

10. ἔχ Ὠεουΐογοι. σἂ}. 5, Υ. 26. 
11. Ἀείετι δὲ δὰ ἢ. 1. 1,δοϊδηιίι, Ϊ, 

(ΔΡ. Ἷ, 1ἴΔ Βογ!Ρ 58 : «]΄ἴδηιο [605] ἃ 
« ΒΙΡΎ}]α αὐτογενής οἱ ἀγένητος εἰ ἀποίη- 

«τος ΠΟΙ ΠαῖυΓ. » ϑδεὰ ἀποίητος δα 
ἢΐς πέαὰς υδαυδπι 1 ΘΕΌ} }}η15 Βοάϊοστι!8 
Ιερίτασ τ πᾶς δυβριοαθαῖυν Ορ5. μαθυ 1558 
Ἰ,λεϊαηίυπι ἴῃ Ἐχοηρὶαγὶ δι0 ἀποίητος 
ΡΙῸ διαπαντός, υοά νἱχ ογράϊπηυβ, 5εὰ 
ἩΠὰπὶ ροῖ5 πηοπιοτίϑ ἰδ ρϑυπιὶ 6886. 

18. ΤΠΘΟΡΒΙ οοάοχ, πᾶσι βροτοῖσιν 
ἑνὼν τὸ χριτήριον, αυοά τηυἱδηάυπι ζιὶ 



ΡΒΟΟΘΕΜΙΌΜ. ὃ 

Οπηϊροΐθηϑδ, Βυ πη Ζυδηι σου 8, ΘΟΡΔΠῚ ὩΒΡΙΟΙ᾽ ἘΠῚ18 
Οπληϊδ, του ἴ8}} ΠΟ ΔΒρΡΘΟΙΔ1}15 0}}}. 

10 ΟΟΥΡοῦθο 4115 δηϊπὶ ναἰθαῖ ΟΠ ὨΡΘΓΘ Υἱϑὰ 
Ομ οβϑῖεπι νεγτυηααθ θυ, ΒΡ 6. ἀϑίγα 86 θη 6ΠῚ, 
Ουυπὶ πος Πδπηπηδ 115 γα ἰδητα ᾿Π]1)8 5015 

ΘΌΒΌΠΘΔΩϊ ΟΟΕ}]1- ΠΟΥ 65 ΘΟΥΏΘΤΘ ΘΟὨΙΓ͵Ὰ ! 

οβ8, ΠΟΠΉΪΠ68, ΨΘη18 ΟΟΙηρϑοῖᾶ δἵ ΘΆΓΏΙΒΡΙ18 ΟΒ558, 

σης οοἸττα, πὰης ἀπὰπὶ, 4αὶ Βο.8 τορτιαῦ ἴῃ ΟΥΡΕ, 
Ου: βου Β6ὩΡΕΓΩᾺΘ ἔα, Βοιηρογαυς ξαϊυγαΒ : 
ἱπρϑηῖαϑ, 46 86 σΘη8, ᾿οποῖ ΟΠΊηΪΆ ΒΘΙΏΡΟΓ, 

Ἠυχηδποβαὰς γορὶὶ σΟΠΊΓ ΠῚ ἴῃ ᾿γηΪΠ6 ΒΘΏΒ8. 

Ῥγιπηδ 864 ΠΠΘΏΤΙ5 ραυνευβο αἰρτᾶ ἔδγεῖ 8, 

20 ἤἄδιοττιο σΖαοπιαπὶ νεροαας δυόϊογα τα]ϊοῖο, 
Οὖὐἱϊ ἀφοῦ ἰασά68 εἰ βαῃοῖα5 ἴοστο ἤδοδῖοῖβ 88, 

Νδητριιβ ᾿πίθ ΓΒ ἔθ οΙ 5118 58 ΟΓΆ, ΒΌΡΘΓΌΙ 

ΙηϑϑηϊΖαθ ΠΟΙΠΠ68 : πο ἰοησα ἃ ᾿ἰγαπλϊθ γθοῖο 

ΕΥΤΑΒ118 ΡῈῚ 116. 86 ρυ}}5 οἱ β6ῃΈθυ.5 ΠΟΥΓΘΉΒ. 
“ἢ Ἰ)εβιηια (δἢ ! 418 νο8 ᾿γϑῆβνοῦβοϑ ΔὈΤΙΡΙΪ ΕΥΤῸΓ ἢ), 

Βεβίῃθ Ἰποδ5811Ππὶ τε ΓΘ ραΙράτα ᾿ΘΠΘΌΓΆΒ, 

Μοτῖα]δ8 τ]86]  ΠΟΙΒ4116 ὨΙΡΥΟΣΘ τα]ϊοῖο, 
Αὐσὶριτθ ΟὈ]αῖατ ᾿ἰμσοπὶ : ραῖοϊ οπιηθυΒ δ0ο6, 

Οἴᾶσα, ουτΌ6 νΔΟΘῺ8 : Ω6 ΟΌΓΓΙΪΘ ΒΕ ΠΊΡΟΙ δὰ ὈΠΙΡΥΙΆΠΙ, 

30 Οὐυυπι 50] δο66 ΠΙΪΘΏΒ ἰαΐθ ΟἸΏΠΙΑ ἰἴπ66 Βογθηδῖ. 

64 νο8 θο ΔΠΪΠ15 βαρ Θ ΠΟΥ ΠΌΤ νΕΒ[1]5 : 

Τ0πι|8, Ζὰὶ νϑηῖοϑ εἴ []ραγα τη οὖ ἸΠΠΡΓ68, 

Ἰοπα βεουηάο οὐϊίοτο. πὔχυθ, πἶδὲ Πρτο ΤΥ ροβιογίυ8 ΔΙ φυδηῖυ]ο νυἱάδγεῖυσ, πδῖιι 

πιδχί μη) ΠΆΡετῚ ροββοῖ Β᾽ ΒΥ ποσιπὶ οαχτηΐμαμα οἰ δ δπογυμι οὑπὶ Ἰΐρτο Υ̓Ἱ]], 

δτο διῖβ οδυβα, δἰπιυ] οἱ υδτ 8118 : ΠΔτ 
φιοὰ ἀς ΕἸ]ο 8εὶ Ἄεγρο ορῖϊπια ἀϊοεὶϊ 
Ροϊεγδῖ ἃ 5: γ}}15ῖ8, ἰᾷά πομηΐδὶ ᾿ἰπβοίθῃ- 
ἴογ ἀ6 Ῥαῖγο. Εἰ ᾽ὰπὶ δηῖα μο5 ἀοοῖυ5 ΔΠ- 
ποϊδῖον ΤΒΘΟΡὨΝΝΣ:, Ῥαγὶβ. 1142, 1[ἴΔ οοη- 
Ἰεεεγαῖ. ϑϑηῆξι9 Ἰάδπὶ αὶ ϑυρτα, ν. 5, οἵ 
4υὶ ἴῃ 7οδηηὶς ἔνδηρειο 10] εἰϊ. Ἠυης 
εἰ 544. νεγξιι5 34, 25, 21, οἱἵδῖ ΟἸΘΙΏΘΏ5 
ΑἸ]οχ. ἴῃ Ῥιοίγορῖ. ρας. 28. 

40. Αἵν. ΥἹΙ], 268 οἱ 391. 

41. Ὀὲ σγθη 115 58 ΟΣ Πο 5, συ Π6- 
φυδαύδπι εἷς σστητηθηἀδηϊυν, τ ῥ᾽ οετὶβ- 
406 υἱδυπι, φυσγοηῖε ἰδπίυμ ροεῖα συοά ᾿ 
πῆ ΨΕΤῸ Ῥοῖϊι5 Ὧδο οἰἴεγαπῖιιγ, οἵγ. 

ἔχε. ηοβίγ. ΥἹ, εὰρ. 32, εἴ υἱάβ ποῖ. 
24. Ῥαυ]οὸ δ᾽ }1ὸῦ ΤὨΘΟΡὮΣ οοἄ. ἀπ- 

ἤλθετε, χαὶ δι᾽ ἀκανθῶν χαὶ σχολόπων 
ἐπλανᾶσθε βροτοὶ, παύσασθε μάτ. 86 
ΟἸοπιθης υἱ Ώ08. 

26. εοβὶ ᾿Ν16 νθῦβι}5 ἃρπὰ ΟἸοπι. 
21. ΟἸδηι. καλλίπετε. 
28. ἤσυπο αυοχια οἰἴδῖ οἴη βορίομι 

864. ΟἸδπιθη 9 ἴῃ Ῥτγοῖτγορι. ρᾶρ. 66, οἴιπ)- 
ἀδηχιο συγβυβ, 5εὰ βοϊιπὶ, ϑίγοω. Υ, 
Ρᾶζ. 118, υἱτολίχαυο ἰεξεῦα, οὗτος ἰδὲ 
πάντ᾽ ἔστι σαφής. 

29. ΟἸεῃ. ζόφον, εἰ ΑἸ ψόφον. 
82. 6]Ιειι. σεισμούς τ᾽ ἐπιπ. 



6 ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ἀστεροπὰς, λιμοὺς, λοιμοὺς, καὶ κήδεα λυγρὰ, 
Καὶ νιφετοὺς, χρύσταλλα. Τί δὴ καθ᾽ ἕν ἐξαγορεύω; 

3ὅ Οὐρανοῦ ἡγεῖται, γαίης κρατεῖ, αὐτὸς ὑπάρχει. 
ΦφΦοΘΟῸΟῸ 99 59 9899 0099 9 9" 9 

Εἰ δὲ θεοὶ γεννῶσι χαὶ ἀθάνατοί γε μένουσι, 
Πλείονες ἀνθρώπων γεγενημένοι οἱ θεοὶ ἧσαν, 

Οὐδὲ τόπος στῆναι θνητοῖς οὐχ ἄν ποθ᾽ ὑπῆρξεν. 

Εἰ δὲ γενητὸν ὅλως χαὶ φθείρεται, οὐ δύνατ᾽ ἀνδρὸς 

άο ἔχ μηρῶν μήτρας τε θεὸς τετυπωμένος εἶναι. 

ἀλλὰ Θεὸς μόνος εἷς πανυπέρτατος, ὃς πεποίηχεν 

Οὐρανὸν, ἠέλιόν τε, καὶ ἀστέρας, ἠδὲ σελήνην, 

Καρποφόρον γαῖάν τε, καὶ ὕδατος οἴδματα πόντου, 
Οὔρεά θ᾽ ὑψήεντα, καὶ ἀέναα χεύματα πηγῶν" 

45 Τῶν τ᾽ ἐνύδρων πάλι γεννᾷ ἀνήριθμον πολὺ πλῆθος, 

Ἑξρπετὰ δὲ γαίης χινούμενα ψυχοτροφεῖ τε, 

Ποιχίλα τε πτηνῶν λιγυρόθροα, τραυλίζοντα, 
Ξουθὰ, λιγυπτερόφωνα, ταράσσοντ᾽ ἀέρα ταρσοῖς᾿ 
ἣν δὲ νάπαις ὁρέων ἀγρίαν γένναν θέτο θηρῶν " 

δΟ Ἡμῖν τε χτήνη ὑπέταξεν πάντα βροτοῖσιν, 
Πάντων θ᾽ ἡγητῆρα χατέστησεν θεότευχτον, 

ἀνδρὶ δ᾽ ὑπέταξεν παμποίχιλα, κοὐ καταληπτά. 
Τίς γὰρ σὰρξ δύναται θνητῶν γνῶναι τάδ᾽ ἅπαντα; 

ἀλλ᾽ αὐτὸς μόνος οἶδεν ὁ ποιήσας τάδ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
δ φθαρτὸς χτίστης, αἰώνιος, αἰθέρα ναίων, 

Τοῖς ἀγαθοῖς ἀγαθὸν προφέρων πολὺ πλείονα μισθὸν, 

ς 2, ἰρβϑὶ οοδευο ἃς ἰογίδϑδε οοξηδῖο : μδοο δηΐϊηιὶ ἰγῖδ οδυτηΐηδ 8 δηι υϊδεὶπιῖς Ες- 
εἰεδίδε ρδγι θα5, ἹπργΙπι5 δυδιῖπο, ἰδυάδῖα Γεμεγαπίυν. ϑογρίυπι 6δὶ δυΐετπι ΟῚ 

838. Διμοὺς, λοιμούς, Ἑσγο ΟΓΓΙΠΙ6 ΓΘ- 
Ῥοϊτιπι ἴῃ ΘΙ Υ 15 Τερατίδβ, οὐ})ι8 Ρδ- 
ΤΟΌΥ ΠΣ ΘΧΘΙΏρΡ υτ ΔΗ τ αυ 5βπλυτ 116Π}- 
46 ποιἰβεἰτηυπὶ ἀδὶ ΤὨυογάϊάε65, 110. 1], 
καὶ 84, Ποῦ ]5 ποὴ αἰϊδ5 ροβίεδ ποϊδηάυπι. 

85. Ἀροοῖιπι εδἴ ἴῃ ἤηῃα γϑγϑυδ αὐτὸς 
ὑπάρχει, εχ Ρεδϊπιο 101, νυν. 28, υδὶ οδῖ : 
Σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, χ. τ. λ. [ά πος οἰΐπι, 
Τυγηοδὶ δάκπι εθουϊὶ, ἰπ "Ἄϊδος ἄρχει 
ταυϊαῖατη γοϊ Π στην ἔγιιδίγα. 

86, 8464ᾳ. Εταριπδηΐιπι πος ᾿Γὶυτα Ὑ6Γ- 
δι: ΠΟΠ ΕΣ δοάδῃ ἘΒΕΟρΡὨΙ ἰοοο, 5 

δχ ᾿ἰργὸ δοάδπι, ρδρ. 848, υς ἱπῖυ]!- 
τυ Οὔ οοπίϊηαυπι δγρυμηοηῖϊ ἰγδοῖυπι. 
Εδὶ δηΐπὶ, δ: οὐπλ 5640 6011} σΟὨοΓᾶ- 
ἴὰγ, ἴδῃ χυδηη ΡΔΓ5 5] δπιὶ ; σογία δου πὰ- 
ἀεπ τείεγὶ ρἈ]οϑορῃίουπι οΟἸΟΓ ΩΣ. 

39, 534ᾳᾳ. Ἀυγϑὺυς ὼς 6 ΤΆΘΟΡΒΙΙ 11- 
το 11, ρμᾶξ. 316, υδΐῖ ροβὶ ρῥγίπηυμι 

[ταριιθηϊυπι βυργα ἰοοῖυπι δἰδῖϊπι ρῥΓο- 
ἀδυπὶ δ ἰδηΐυπι ἰηϊεγεοιὶς : Καὶ πρὸς 
τοῦς γεννητοὺς λεγομένους ἔφη, Εἰ δὲ 
Θεοὶ γεννῶσι, χ. τ. λ. Οεΐεσγιι ἢυ}02 
ΕΓΒ ὉΠ πιὰ ρᾶΓ8, οὐ δύνατ᾽ ἀνδρός, 
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Ἐβι Ῥευβ : 1116 ἰδιμϑῃ, ραβῖθη, ἰγἰβίθβαις ἀο]οΓα8, 
Εἰ ρἰαοίεπι αἴχας πἰνεβ ἔαπάϊ!. Ουἱά ρίαγα τεοογάονῦ 
᾿τηροχαῖ 1116 ρο]ο, τουτὶβ Ἰάθπι προγαΐ : 1Ρ86 εβῖ, 

51 ῬΙΟΪΘτ βΈΠΟΓΆΓΕ ΠΟΥ] 6546 ἀδτοῖυγ 
Εδ856 Π6ο5, ΠυΠΊΘΓΟ ρ]υγ65 πιοῦῖδ] 1.8 ἸΡΘηϊ, 

Νδο βίδῃαι ἰοοὺβ δὰῖ βραῖϊ τ ἰΘΥΓ ΒΓ Ρ8 6886ῖ. 

“4. δο 9" ς ὁ νΑ 5 9». 

51, ρεῃιῖθτηῃ οϑὲ συοαουτηαι6, ρεεῖῖ, πθαμ!ῖ 6556 ογθϑῖαβ 

Εδιμπθο Πδὰβ 6χ ὑἴεγο ΒεΧ 486 ΥἹΠΊ]]. 
864 Πευβ 6δῖ ὑη08, 8018 δι αἴαιιδ ΒΌΡΓΘΙΏΙ8, 

Ουἱ ὀρ απ, 5016 1}, 53161148, ᾿Ἰυπδιηχαα ογθᾶν!ῖ, 

ἘΤΟρΊ ΘΓ πὶ ἴθσγᾶτῃ, ρΡΟΠΠ 4.6 ἰὰτηθηῖα ἴογρᾶ, 
ἘχοεΪΐβοβ πιοηῖθβ, ἐοπίθβαπιθ ροσαμης Ππδπῖαβ: 

45 Ετ πδηΐαμῃ ΒῈ Δ4018 σεῃυβ ΠΗ ΠΠΊΘΓΔΌ1]6 ῥσοΐοσῖ, 

ϑεγρθῃϊυσηααθ 5010 ταρίδηϊία οοτρογὰ ποι, 
Ετ ρ᾽οἴα5β νοϊποσθϑ, δυριιῖα νοοθῈ ΟΔΏΟΓΒΒ, 
ὙΊΡγαῖῖβ Ἰεν ον συδίδη[65 δῖ ΒΟ γὰ ῬΘΠΠΪ8 : 
[πιροδβυϊχας ΘΠ 51:|ν18 ἀρταβῖ8 [ΘΓΑΓΌΠΙ, 

50 Εὺ ρϑουάυπῃ ΡΟ θπλ ΠΟΡῚ5 ΒΟΥΎΓΘ οοορτῖ, 
Ργρδοιίϊψας ΠΟΙ μθτ ΘἸΠΟΙ15, αἰνιηϊυ8 ογυπη, 
Ἰππυ τ ΥΒ νΓΠ 8616 ᾿ἰσαῖ μ66 τπηθηΐ6 ἸΘΒ ΘΒ ΪΒ.. 
Νδιῃ 4018 ΟΆΓηΕ βδἴι5 ροΐογι!ῖ ΘΟ ΠΟΒΟΟΓΟ Οὔποῖδ ἢ 
ἴρ86 βοά ἢδδὸ 80}..8, 401 οοῃά!αξ οπηΐα, πονυῖῖ, 

55. ΕἸ;6 ΟΆΓΘΠΒ, φἴΘΓ 8, ΠΔΌΘΗΒ ΒΊΡΟΙ δῖμογα βϑάσ : 
{Π|τὸ σαὶ πιᾶΐογα θοπ 5 θοπὰ τεαα!ῖ, οἱ Ἰάθμ" 

Ῥγοσσιηΐαπι 5:50 0}0 ροξῖ δγδπι ΠοδΊΓΘΙΣ ὈΓΙΠΊΟ, εἰδὶ [Δ|}Π τη, ἀοείποηῖο, νεῖ τὰ} 536- 

σαπαϊ ἰπϊα, ἃ Ομ γι διϊδπο ᾿πἀαἴζαηϊο ΑἸεχδηάγιπο. τι είποτα οἰ δι δμδηη ἀδιθοι8- 

εἰσὶ ΔΕΠΌΘΗΪΙ νοῦδὰ ἰοριταν εἰΐδτα ἀριυὰ 
ἴδει. ἴ, ἂρ. 8. 

ΑἹ. Ηἰς φυοφιο εἰ ἀπο 444ᾳ. οἰἰδηῖῦ 
ἃ [μδεϊδηϊία, ἷ, οδρ. 6, υπὰς ἀδδυπιρῖοδ 

6ο5 γερεσίοηδ ἂν δυοσοῖοτε Ῥγιίδι! οη15 
ΔΠΟΏΥΤΙΩΙΣ ἰηΐγα ἰεξοπόδο, ραρ. 20. 

44. Μεϊῖυ», ΠῚ, 411, ἄγρια κύματα. 

46. ΤὨΘΔΟΡΆΙ: οοἀἁ. ψυχροτρόφεΐ “ε, 
πεῖς 8}}} διὐθοῖνο ψυχροτραφῆῇ τε. 
Ηϊς τεέσγὸ ἑρπετά ποὴ βιπὶ γερὰ ἔτ ρὶ - 
ἂξα ἰοεὶς ἀεροπῖϊα, θὰ δῃΐπ.Ἀ}18 Ζυ 11} 6 
ΛΕΥΤΕΣΓΙΔ, ὯΪ ὁδρῈ δρῃά ρμοείλ85 δὲ ἰῃ- 

Φ 

ἴτα, 66. Οἵ. εἰΐαπι 11}. Υ. 499, ψυχοτρό- 
φον γενετῆρα. γαραῖ τε 'π ἤπο, οὶ 31}γ]- 
Ἰΐπο τηοπάο. 1, δεϊ οποία ψνχοτροφεέῖται, 
τηρϊδ ῥγὸ δοῦνα ἴοιτωδ, ΄υδηὶ ἀθάΐπνι8 
οἸΐπ, πῦυτις ἀοδουσαυ. 

41. ἴῃ ὙΒΘΟΡὮΪ οοὰ. δἴφυς 'ἰπ οπιηΐ- 
μυ5 οἀὰ. κτηνῶν : Π08 ΘΟΥΤ. 

55. [δεῖ. υης εἴ ἀυο 544. νεγβυ εἷ- 
(δὶ ἀδ ἵγὰ Ὠεὶ, ς. 22, Ἰεροηβ ἶρβα φυο- 
4π6 εὐτὰ ΤβοορὨΙΪο αἰθέρα ναίων, Ὠοα 
αἰθέρι, φιοὰ πιαρὶ5 ρτεδος βεὶὶ τη βὶ5 Πα- 
τηοτῖοα Ἰοφιῖαν, 11, 21. 

ΒΡ ΩΝ 
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Τοῖς δὲ καχοῖς ἀδίχοις τε χόλον καὶ θυμὸν ἐγείρων, 
Καὶ πόλεμον, χαὶ λοιμὸν, δ᾽ ἄλγεα δακρυόεντα. 

ἄνθρωποι, τί μάτην ὑψούμενοι ἐκριζοῦσθε ; 
θο Αἰσχύνθητε᾽ γαλᾶς καὶ χνώδαλα θειοποιοῦντες. 

Οὐ μανίη καὶ λύσσα φρενῶν [αἴσθησιν ἀφαιρεῖϊ, 
Εἰ λοπάδας χλέπτουσι θεοὶ, συλοῦσι δὲ χύτρας; 

ἀντὶ δὲ χρυσήεντα πόλον κατὰ πίονα ναίειν, ͵ 
Σητόθρωτα δέδορχε, πυχναῖς δ᾽ ἀράχναις δεδίασται ; 

65 Προσχυνέοντες ὄφεις, χύνας, αἰλούρους, ἀνόητοι, 
Καὶ πετεηνὰ σέδεσθε, καὶ ἑρπετὰ θηρία γαίης, 
Καὶ λίθινα ξόανα, καὶ ἀγάλματα χειροποίητα, 
Κἀν παρόδοισι λίθων συγχώματα - ταῦτα σέδεσθε, 
ἄλλα τε πολλὰ μάταια, ἃ δὴ χ᾽ αἰσχρὸν ἀγορεύειν. 

70 Εἰσὶ θεοὶ μερόπων δηλήτορες. [οὗτοι] ἀδούλων, 
Τῶν δὴ χάχ στόματος χεῖται θανατηφόρος ἰός. 

Ψ Οὐ δ᾽ ἔστι ζωή τε καὶ ἄφθιτον ἀέναον φῶς, 
Καὶ μέλιτος [γλυχεροῦ] γλυχερώτερον ἀνὸ ράσι χάρμα 

χπροχέει....) τῷ [δεῖ] μόνῳ αὐχένα χάμπτί ιν], 
Καὶ τρίβον αἰώνεσσιν ἐν εὐσεδέεσο᾽ ἀναχλῖν αἱ ᾿ 

Ταῦτα λιπόντες ἅπαντα, δίκης μεστόν τε χύπελλον, 
Ζωρότερον, στιδαρὸν, βεδαρημένον, εὖ μάλ᾽ ἄχρητον, 
Εἱλχκύσατ᾽ ἀφροσύνῃησι μεμηνότι πνεύματι πάντες " 
Κοὺ θέλετ᾽ ἐχνῆψαι, καὶ σώφρονα πρὸς νόον ἐλθεῖν, 
Καὶ γνῶναι βασιλῆα Θεὸν, τὸν πάντ᾽ ἐφορῶντα. 8ο 

Τοὔνεχεν αἰθομένοιο πυρὸς σέλας ἔρχετ᾽ ἐφ᾽ ὑμᾶς" 
Λαμπάσι καυθήσεσθε δι᾿ αἰῶνος τὸ “πανῆμαρ, 

Ψεύδεσιν αἰσχυνθέντες ἐπ᾽ εἰδώλοισιν ἀχρήστοις. 

ττδηὶ ἰηἰξέυτα οἱ δηΐς ; Βοβοίδταο ᾿πδαῖοδπι υεγβὰβ ρυβθοστίστα ὅ εἴ 6; ραϊγίαπι νεὶ 
εεάεπι Εἰ γρύδιι νεγξὺδ δἰϊχυοῖ ἀθ διϊπιδ] Ἰὰπὶ οὐ]τυ᾽, 59, 544. Οοπίον Εχουγϑυαι 

51. ἴα βη6 βυηϊ φυῖθυδ. ποδρὶς ρίδοοαι 
ων. τ᾿ 

ὭΣ γαγβιβ ἰώοτα ἴδγο ἐπ ΟερὨϊοὶς ἰ6- 
ξἰλαν, Εταρτα. ἱ, ν. 12, εἴ δρυὰ 8:0γ]}. 
ΠΠ|, 608, οἱ ρῬαλβἷπι. 

59. Ἐχριζοῦσθε ἰάδπι εεἰ χυοὰ 5υ- 

Ρῖα, υ. 2, ὑψοῦσθε, « ἴῃ δἰίυπι γο8 εἷ- 

« [οττὶ αἰπὶς », το νϑῃοιηδηϊυ οἱ το» 
εἰ5 ροοιϊΐουτι, σαὶ ἴεγο Υἰγε  θ, ὕθοτε. 
Ἰ, 820, Ξτεφοΐεπι δορὶϊ « 80 γδαϊεῖριι9 ἱγαὶς 
« δ ]ίπι6 οχρυ ]538Π| ». 

61. ὙΠΘΟΡΒΙΙ οοὰ, ὑτὸ υἱ τηΐς τοοῖριυ5 
μιαροῖ, πυ}}0 δθῆβιι 8. πα δγίδοα αι ϊάδι, 
καὶ ἐστήσια φάρη, υυὰδ πηι} τὶ πιὰ οο- 
Ἰεσοτυπὶ : Π08 ΘΟΤΤ. 

10. ΤΆΘΟΡΒΙΙ εοάθχ δολοήτορες, 5:6 
βθηδι. Οὐ φερ τίνι) αὺϊ ργδοδϑδιῖ : ΠῸΒ 
ὁοττ. Ἐπὶ εηΐχη δηλέω ΒΙ ΡΥ] πὶ οπιηΐ- 
Ὧ0 νϑγῦυμα, αἱ εχ ᾿πάϊοῖ θυ δρραγεθίξ. 
Βείπάθ ἰῃ οοά. ἀδεβὶ οὗτοι : δἀάϊξ Ορ5. 
ε Τυτηθθὶ οοη]. 

18. ἀρυὰ ΤΠΘΟΡΗ. ἀδογαὶ γλυκεροῦ : 
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[π]υ8ῖο05 Ιγᾶαιι6 Ργαμ ρΟΘΠΙ54.6 σοογοοῖ, 
᾿πυπυ 65 Ὀ6]] τη, ρεβίθμι, ἰδοσπχοβᾶαας ἴδϊδ. 

Ο Βοχηΐη68, [αδῖα 4υϊδηᾶπι ἰὰγροῖ185 ᾿ἸΠ8Πη]1 9 

ὅο Νόοη ρυάοῖ ἴῃ ἀϊνοβ ἔεἶεβ οἱ Ὀγιΐα γϑΐοσγε: 

Νοη Π8ο δϑὲ τ 168, οϑδοῦβαι6 ἸΠΒ8 18 ΠΊΘΏΙ18, 

δὲ ρδί!η]5 Ἰπῃϊδπὶ ἀϊνῖ, διταμῖυσ οἵ 011859 

Οὐοβααθ Βαρίϊαγε ροἱἱ βιρ6ν δυγοα ἰθρὶα ἀδοογεῖ, 

Ηοϑ οατῖοβ ἀδηβίβα4ι 6 ̓ηξεβίαϊ ἄγαποα 1618} 
65 ϑεγρεβηίεβ 90]1118, βία, ξο]εβάαθ, οδηεβαθ, 

Εϊ νοϊμογεβ, οἱ σα ἰδιαρυηῖ δηϊτηδ]ἶα ᾿οστάτη, 
ἘΠ (αρτιοδῖα πιᾶπὰ βιπγυαίδογα, ρο] ἴδ αιιε βᾶχᾶ, 

Ετ Ἰαριἀ65 τγῖν!}8 ἀρρεβίοβ, τη]δηι 6 ν8η] 

Ῥτγαῖογεδ 901118 Ζι8 βιπι [πγριβϑιπηὰ ἀϊοῖα. 

7ο Ηες βυηΐϊ νϑοοΓα!5 (Ἀ]] οἷα πυπηηᾶ νυ]ρΊ, 
Νυμηΐηδ, τον γατα τηδπδῖ 4υϊ 8 ΟΥΘ νΘΠΘΠΌΠΙ. 

Αἱ ου)ι8 νἱϊα εβῖ, οἵ ἰὰχ βίθγμα 81π6 ὈΠΊΡΥΊ8, 
Ουἱ βαποΐογυπι 8} π|λῖ8 ροϊΐογ68 τλ6}}6 ῥσοριηδῖ 

Πο τοῖα, "}} οαραΐ υπὶ βυράεγε οροτίοϊ, 

Οὐμσας Ρ118 ἈΡΟΓΊΓΟ 5101 Ρ6ΓῚ βθου]α οΔ] 6 τη. 

ΗΙ5 νοβ περίβοι 8, ἀἴνιηὶ Ρ] θη {ἸΓΟΥῚΒ 

Ῥοουΐα, ρωπάσγυμι οδ]σεπὶ στανάυπὶ αἴαα6 τλογϑουτη 

Ηδυϑβ δι}, δι: πγ}}5 δῖ} ἀθι 0.8 ΟἸΏΠΘΒ : 

ἘΡτίδ πϑὸ 8:π1{|5 τοδὶ ρίβοεσε οογάδ, πεαᾳὰβ ὑπυχη 

8ο Νοββε ευσι, 4ὰϊ ουποῖδᾶ γορὶῖ, 41 οὐποῖα παῖ. 

Ηδο ρῥτορῖεν οδ] 8 νοβ ὀρρυί πιεῖ ἰρῃ δ), οἰ ἀΡάοΣ 

- ὕταει ἱποχϑιϊποῖυβ ᾿ϑάδτγυχῃ, ᾿ἘΠρὰ8 1Π ΟἸΠΠΘ 

Τυχρία ἀοβδηιοβ νηὶ τηεπάδοϊα οὐ]. 

ῃοβι Γι Υ͂, οΔρΡ. 8, οἵ [πἰτοἀποϊίοπειι δὰ 8: Ὀ.}11πὸ δαργα ἸεοῖμηΣ, εἴ ποῖδς ἴῃ Βυ)ὺς 

ἄπο τοϊυπηπηὶϑ. 

δἀὰϊάϊι Ορ5. 6 οοη]. τεοῖθ. δὶς ἴεσε Ρίδυ- 
ἴὰς, ᾿Αξίπαν. ΠΙ, 55. ὃ: « Ο π|ὲ}]ὲ ἀυ]οὶ 
« ἀυϊεΐοτ. » ἴῃ ἤπα ργοροηεραῖ Ορ5. ἴἢ 
«ει 5 ξυὶξ πιοὶ 5 χρᾶμα ῥγὸῸ χάρμα. 

14. ΤΒεοορ᾿. ἐχπροχέη (5ϊς, κἰδηῖς γετ- 
5), τῷ δὴ μόνῳ αὐχένα χάμπτε, εἴ γετδὰ 
8εχύεηί! ἀναχλινοῖ ; ΘΟΥΤ. Ορ5. ἐχ ρασίε, 

εείεσα ποβ. Ῥοβὶ ργίπιδῖη σόσοσα βρρ τὶ 
ψοϊοτηυς χάριτος, ηἰδὶ ργαβίατεϊ αυοὰ 
ἴα Ἰαϊίπα τοσβίομθ 860 οὐτηῖ8, ἐκχλδχο 

τοῖς προχέει. 

15. ΕἸΠριϊσυμι εδὶ αἰώνεσσι ῥτὸ εἰς 
αἰῶνας, 5ἰουιΐῖ 1145 δρυὰ 5: ὈΥ]] πὶ, ΥἹΠ!, 
108, 218, εἴς. Ἀνακλῖναι δυΐεπι, φυοά 
Ὧ08 ΡΟΠΟΙΟ διιϑὶ δτηι18 ῬΓῸ Ῥδγθάγα ἰθο- 
ἄοης ἀναχλινοῖ, ΠΣ ΟΓΙΓΟ 86 η8ιι εδῖ « ἃρ6- 
ΤΊΓΟ ». 

16. Ῥοεῖ μεστόν νυἱάεϊυγ τε δεηϑι οᾶἂ- 

ΓΟΙῸ : οοη]οςοταῖ Ομ8. τὸ χύπελλον. 
11. Οδ)ίοοιι ἐγ Ὠοιιϊηὶ, εἰ αυϊάσι 

ἄχρατον, Βαροπὶ ποη δεῖρεὶ [ἰδτὶ βαποιὶΐ, 
ῬεΑ]πι. 14, ν. 7: δογοπη. ΟΡ. 28, ν. 1Ὁ. 
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Οἱ δὲ Θεὸν τιμῶντες ἀληθινὸν ἀέναόν τε, 

85 Ζωὴν κληρονομοῦσι, τὸν αἰῶνος χρόνον αὐτοὶ 
Οἰχοῦντες Παραδείσου ὁμῶς ἐριθηλέα χῆπον, 

Δαινύμενοι γλυχὺν ἄρτον ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

84. ϊςο οἱ ἀυο 544. νεγδιδ δυπῖ δρυὰ 
[μαεῖ. Ὁ], οαρ. 18. 

85. ΤΒεοΡ ἢ οοάοχ, χληρονομήσου- 
σιν, αἱ [,μδοῖ, τοοῖα χληρονομοῦσι, ᾿ΓΣδ5. 
Ργὸ ἔυϊ. Ἐπὶ αὐυΐεπι ζωὴν χληρονομεῖν 
ἴογτηδ ἀϊοοπάϊ ἰῃ Υ. Τ. τᾶγο, δὶ ὑπάυδιι ; 
ἴῃ Ν. Το βρὲ υβἰϊαῖα, Μαῖί. σδρ. 19, 
ν. 29: Ματο. 10, ν. 21, οἵ ρδβδβίῃῃ : 40.8]6 

ΔἸϊαυὰ οὐδ δὰ ν. 54. ποῖα δἰ ἴα, 

86. θεεῖῖ ὁμῶς δριὰ ΤἈεορΒ.; κοὰ 
ὮΔθεῖ [,δεῖ,, τοεῖο αυΐάδτῃ δὲ ΒΟΥ} μη : 
Τεσυσγεὶ οηΐπι 1, 101, εἱ 4}}0ῖ. Παρα- 
δείσον ΠΘΏΠ0 ἴὲΓ οσουγγῖῖ ἱπ Ν. Τ. 
ἴλις. Ενδῃρ. οᾶρ. 28; Ρδυ]. δὰ ὅσον. 1}, 
οΔΡ. 12; δοδῆῃ. Αροςδὶ]. οᾶρ. 3: πυ8- 
4υδηὶ δυΐεπι ἰῃ Υ. Τ. ηἰδὶ δεπιοὶ ἰη Εο- 
οἰεϑίϑϑιῖοο, οδρ. 44, ν. 16, οἵ αυϊάεπι ἴῃ 
Ἰαιϊϊπᾶ ἰδπυμι ΨΘΙΒΊΟΏΘ, υἱ ΠΙΟΓΙΟ 881}5 
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Αἴ αυἱθὺβ δίθγηυ5 οοἰ τὰν Ποῖι5 αἴχυθ ΡῈ ΠΏΪΒ, 
85 ΗἹ νἱῖδην δοοϊριθηῖ μεγθάμπι [0 Γ6., ΡῈ ΟΠΊΩ6 

Τεμπιρὺβ ἱπουταηῖθβ Ῥαγα 8] τ. 0] } 1008 ΠΟΓΊΒ, 
Επ ἀυϊοεπη 6661} Ῥᾷμθτα 516} ]8}115 δἀθηῖθβ. 

νἱἀδαῖυν ἤδο νὸχ δὰ γεσθηϊὶ σοι ᾿υἀδὶ- 
σδπὶ ρεγιϊπογα ᾿ἰἰεγαϊυ μι. 

81. Ἄρτος ἀπ᾽ οὐρανοῦ Πὶς ΠΟη δ υ5 
ἐβὶ Ζυδιι πιδηηδ, αυδὲ 568 ρ6 ἢ 580 15 ΠΣ τὶδ 
Πᾶς δρρεϊ]διίοηε ἀεεϊσηδίυ, Ῥβαὶπ. 11, 
νυν. 24,104, ν. 40: 580. οδρ. 16, ν. 20; 

δΦοδηη. ἔν. Ἷδρ. 6, νυ. 81. δηηδπι δὺυ- 
ἴεπι ἃ [υ51}5 ἱῃ Ῥαγβδάϊβο σοσωθάϊ ἀυοῖυ5 
ἐβὶ αἰ σειαϊ πιοάϊι5 ἐχ Αροοδι γρϑβὶ, οδρ. 2, 

ν. 11, υδὶ Ἰερίιαν : Τῷ νιχῶντι δώσω 
αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ χεχρυμμένον. θυδῃ- 
4 οἱ ἴῃ δοϊοῖδ Ἰυάαῖςα τοοερῖδ [υϊϊ 
μες τγδάϊιϊο, οὐ]5 γοιὸ σ Ἰ ΘΙ "ΘΓ 
Ταϊηαυάϊεί. Βοοιστοὶ εδάδα ἰοχυοία 

δρυὰ δι Υ}}}5ῖα5, ΥἹΙ, 148, οἱ μαννοδότης 
ἀϊείϊυν Βαυ5, 110. 16, οχίῖγ., εἴ μαννοδο- 
τεῖν δρυὰ πεο-τοοβ οἴΐαπι οἰ ερδηιὶ ἴῃ 
ἀἰδιι [. 



ΧΡΗΣΜΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ, 

Α. 

Κλῦτε δέ μευ, μέροπες, βασιλεὺς αἰώνιος ἄρχει. 

Β. 

ὃς μόνος ἐστὶ Θεὸς, χτίστης ἀχράτητος ὑπάρχων, 

Αὐτὸς δ᾽ ἐστήριξε τύπον μορφῆς μερόπων τε, 
Αὐτὸς ἔμιξε φύσιν πάντων γενεῆς βιότοιο. 

Γ. 

ον νιν κι νιωςν Οππόταν ἔλθῃ, 

Πῦρ ἔσται σχότος ἐν τῇ μέσσῃ νυχτὶ μελαίνῃ. 

ΑΒα. Ἐτδριηθπῖα ἢυς οοδυῃῖ 6 ᾿,δοϊδηϊϊο δυμρῖα, εἰ δρυὰ ἱρευπι αυΐάθαι ρτὸ 
5:0 }}}}π|5 Ἔχ δὲῖα, ἰῃ σογροσα ἴδιαδη, χυοὰ σης οχβίαῖ, πυβαυδηὴ ορυΐδ. Νοίδη- 
ὅνπὶ ἰῃ δα, νεῖϊ. ρίυγα δοὶ τα ἔι1286 οἰγτουπιίεττί, 4υς ἀρ οπευ.5 τοοοζηλῖδ, {τᾶ 

ΤΕΙΩΔΗδοσιηϊ : {π|8, δυὰ δι ρ]υ8, Τυυπὶ ἴοῖϊ 6) απο αϊ οἰ ἸΔῈ ΟΠ Ρα1.5 δοδίθδηϊ ὅδπο- 
ἰοσγυτι ῬΑΙΤΌΙΠΙ ΔΙΣΟΓΌπνα σον οσΌ τ Οροτα, ὑπάς ΠΟ} 1085 ΘΙ ὈΥ πὰπὶ ΘΟΓΡῸΒ ρδδῃς 

ΕΒΑΟΙΝ. 1. ἔχ 1,δοϊδηῖίο, ἱ, οδΡ. 6. 
ΕΒΑΟΝ. 1]. ἔχ 1, δεϊαπεῖο, [1], ἐἀρ. 12, 

Ὠ0}1ἃ δυιὶ πιϊηΐτης ποϊαπάᾳ Ἰεοϊοη 8 να γ!6- 
ἴδῖθ. Αὐοῖοῦ ἴδπιθη ἀποηγτηδ Ὀτοίδτϊ ἢ 5 
ἰηἴτα ᾿ερεπάδ, υἱάθ!!οοῖ οχ 1, δεϊδηιὶ 
ἐχοιρ δὶ 5ιι0, γα] ὰς ἀΐνεγβδπι υ} εἰπλοσυτη 
γΟΥβττ πὶ ἰΘΟΙΙΟΏΘΙὰ αἰἴϊι}}ϊ, μερόπων τε 
αὐγὰς μίξε, φύσιν πάντων, χ. τ. λ. ϑδοά 

ἵπ 1,δοιαπτϊδηΐ5 μοάϊογηΐβ ἰδ} 1816 ἴῃ- 
νοηϊΐυν, Νοὸ ἂρυὰ 5:0}}}. ῥγὸ ἀϊΐνεγξεα 
υ)5 Ἰοςεὶ Ἰδοϊίοπα Βαροπάιυβ δεῖ δεουῃ- 
ἀπὰς νϑῦϑι5 ρᾶυ]ο 8}118 γ Γ15 ᾿ἰγϑηβἰ δι 
ἴῃ ᾿ρτυπὶ ΠΠ|, 85; χαΐα 10᾽1 τε γδαοῖδιιβ 

80 ἀ6 ἱπάιιιτίδ γοίθοϊιιβ, ποὸη δ ραῖ δι.- 

τἰδηϊοσε οὐ ρ ἷ ἤ6πὶ : σΟΏΪΕΓ ᾿ρδιὶ 
Ἰοουπι, οὶ ἰδῖο ἰδπλθη ἱπάϊοὶο ΠΙΤΩΑΙΌΓ 



«Ἄ 

ΟΒΑΟΌΠΟΒΌΜ ΒΙΒΥΙΜΙΝΟΒΌΜ 
ΒΒΑΘΟΜΕΝΤΑ. 

Ι. 

Βιίδβοῖιδ, πιογίαϊβαβ, ἕγὸχ ᾿ροσγαΐ υπῸ5 ἰπ δον, 

Π. 

Ουἱὶ δοἰυβ Πεὺ5 δϑῖ ραῖθι οπῃῃ:ροίθῃδηῃθ ογοδίοσ,. : 

Ιρ586 Βοχῃιηυχη βίδταϊς ἐοττηδτη, χυθ οετῖδ τη, ο--. 

Ναϊυγαχμυθ ομλπθ υἱνθηΐιπι τηϊβοιιῖῖ ἴρ56. : 

ἪΙ. 

ον νι κεν Οὐχ νοδοεῖ 1116, 
᾿σ018 ὁγαηῖ [Ἐμεῦγ πηθάϊὰ ἴῃ ΟΔἰ σπ 6 ποοῖίβ. 

Ἰηϊείγυπι δὰ Ὧ05 μΟΤΎΘΏἶ446. ΝΌΠΟ ΟΣ ἰδία ἔγαβιποηῖλ ροβὶ Ῥγοαχηίυτι οοἰϊοσδνο- 
ΤΩ, ΠΏ, υἱ δΔηῖεΆ τλοΥ]8 ογδί, ροβὶ ἤπειλ υἱ τσοὶ ᾿ἰΡτὶ, ταβ ἰρεὰ τηοπϑῖταῖ : φυοὰ 
60] 1οεὶ δοσσω ἀυο ῥτίμμα, ἀθ υπϊϊαῖς θεῖ ρδυῖϊον δζοηιϊία, ἴοσβ εἰ ἱπίεσ 56 οου- 
πυδηδδ, υἱάδδηϊυν ρδτ5 Οἱΐπλ ἔτ14ε86 Ῥτοςομηϊὶ, ὌΡΕΙ ἴῃ ἰδουπδ ρμοβὶ υϑύβιηὶ 85 80- 
ἄξει οὐτπυΐο. θονίοτηῖο ἱμῖτα ἀϊοοίυγ. -- 

ἡυοά ξυρτγὰ οοη] οἰ εράτηυθ, ρογίηυδθ0 
οἰΐτη μος ἔγαρπιεπῖυπι δά Ῥγοασπυμ 8:- 
ΒΥ ΠΠπυπι, ὑπὰ6 δεοῖίο ρτγίπια [τὶ 1] 
τοδξτια ἐχ ρατία ἀσξυπιρῖα ῥοῦ Ὀ 11. 

Ῥπλομ. 111. ἔχ 1,ποϊδηῖϊίο, Υ11}, ο. 10. 

Ι,δεῦο 101 ποῦ ναγὶδῖ : αυδ ἴδῃ 4 πὶ 
ἔτεεςο υἱχ [ἐσεμάδ ε;1ϊ, οοπ)δοϊυτὶβ 50111ς]- 
ἴδτί ροϊεδϊ. Ουοὰ πἰ εἰ Ἰαϊ᾽ηδ ᾿πιογρτεῖδτο 
ἀνυὰ [,δεϊαπίυτη σοπβίδσεῖ, σγοἀογ 18 

οοΟΣΤΌρΡίυΩ πὺς δἴϊεστὶ νουβυχα ἐχ ᾿ἰῦΤῸ δὲ- 
ὈΥΠ]πο ΤΥ, 56, ᾿ἴὰ Ἰερεπάυμα : Νὺξ ἔσται 
σχοτόεσσα μέσῃ ἐνὶ ἥματος ὥρῃ, « Νοχ 
α ἸΘΏΟΡΤΟΒΑ ἀἷ6 πιοάϊο, εἴς. » Νυῃς ἰϊδ 
εογτ ξεπάσυπι ρυϊδιαυβ : Πὺρ ἔσται σχο- 
τόεν μέσσῃ ἐν νυχτὶ μελαίνῃ. ΕἸ ἴοτ- 
88) ῬΟΓΠΠΌοτΙὶ οἰΐτη ἷς σϑγβυϑ δὰ |1- 
Ῥγυ ΥΠ]Ι, Φ 1, ἴῃ ἰδουὴδ ροβὶ 215. 



ΑΝΩΝΥΜΝΟΥ 
ΠΡΟΛΟΙῸΣ ΕἸΣ ΤΟΥΣ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΟΥ͂Σ ΧΡΗΣΜΟΥ͂Σ. 

χτ το τὺ πο 

ν 

Εἰ τὸ περὶ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν Ἡλληνικῶν γραφῶν ἐχπονεῖν 
πολλὴν τοῖς ἐχτελοῦσι τὴν ὠφέλειαν ἀπεργάζεται, ἅτε πολυμα- 

θεῖς τοὺς περὶ ταῦτα πονήσαντας ἐχτελέσαι δυνάμενον, πολλῷ 

μᾶλλον περὶ τὰς θείας γραφὰς, ἅτε περὶ Θεοῦ καὶ τῶν ὠφέλειαν 
ψυχικὴν προξενούντων δηλούσας, τοὺς εὖ φρονοῦντας προδήχει 

σχολάζειν διαπαντὸς, διπλοῦν ἐχεῖθεν τὸ χέρδος χερδαίνοντας, 

ἑαυτούς τε χαὶ τοὺς ἐντυγχάνοντας ὠφελεῖν δυναμένους. ἔδοξε 

τοίνυν διὰ ταῦτα κἀμὲ τοὺς ἐπιλεγομένους Σιδυλλιαχοὺς Χρη- 

σμοὺς ) σποράδην εὑρισχομένους καὶ συγχεχυμένους, τὴν τούτων 
ἀνάγνωσιν χαὶ ἐπίγνωσιν ἔχοντας, εἰς μίαν συνάφειαν καὶ ἄἅρμο- 
νίαν ἐκθέσθαι τοῦ λόγου, ὡς ἂν εὐσύνοπτοι τοῖς ἀναγινώσχουσιν 
ὄντες, τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν τούτοις ἐπιδραδεύσωσιν, οὐχ ὀλίγα 

τῶν ἀναγκαίων χαὶ χρησίμων δηλοῦντες, καὶ πολυτελεστέραν ἅμα 
χαὶ ποιχιλωτέραν τὴν πραγματείαν ἀπεργαζόμενοι. Καὶ αὶ γὰρ περί 
τε Πατρὸς, Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύματος τῆς θείας καὶ ζωαρχικῆς 

Τριάδος ἀριδήλως διασαφοῦσι, περί τε τῆς ἐνσάρχου οἰκονομίας 

τοῦ Κυρίου χαὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐχ 

παρθένου φημὶ ἀρεύστου ᾿ γεννήσεως αἱ χαὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ τελε- 

᾿ΑΒα. ν)υ9 Ῥγαίδ οπ15 ἀποῖοῦ ἰρθ6 [άπ 8} Ἰηϊο 86 γονοΐδῖ, σοσαριδῖοσ 501}}- 
ςεἴ οἱ ογδῃδῖοσ δι] μη 85 οοἸ]θοῖϊίοι!5 μβοά!ογη. Υο αϊ! οπιο ἀδνοί θϑῖπηα ἢ Γὶ5- 

Τιτύμῦβ 'ὼ σοά!οῖθυ5 πιδιῖὶβ μυὶς Ρτῶ-ὀ ραν ᾿ρθὰ υϊάσπι, 56 ἱγαρτηθηῖα ἰδηζιπι 
ζδιϊομὶ 0} }ὺ8. Θυδτα Ἰἄθο πυάδηῃ δὰ 56 
τηϊδοαη Ὁ Απιδομο, ΕἸοΟγθη 0 τ)6- 

ἀϊςσο, δπιῖοο 580, δεουπάιϊι5 ΘΙ ΡΥ} οτιπὶ 
οὐϊῖον (ὑαβἴδ]ϊο ἱρδὶυ5 ΑὨΓΔΟΩ; ἰεῖυπι 
6586 ογοά αϊ, οἱ ἰδίυπι Θγσόσοπι Οροοροο 
ἰογῖϊο άἀϊτουὶ οειοσίδαθα δὰ πὸβ ὕδ4ὺς 
τγαιϑη15}1, [πὶ οὐ θη 6 Ὀχϊπεῖρα πο Ϊ6- 

1,Δοϊδητίαυα εχ εἰὰ8 ἔπε ἀεοογρία : Εἶς 
Θεὸς ὃς μόνος ἄρχει, κ. τ. λ..» Θυπι 501Π0}10 
115 88}]εοἴο. ᾿ἴοτυ ἱπ μ]εγίσχας οοἀά., 
βοὰ 5:16 560 }}0}10. 

1. ἌἌρευστος βἰνε ἄῤῥενστος « εἴδανίο 
« ΟΔΓΘΏ8 », ἔΓΟ4ΌΘἢ8. εϑἱ δρυὰ τμθοϊοξο5 

θγοοβ ὀρ μεϊου αἰοόγη Ὑογ} ψοπογᾶ- 

Ἃ 
γτΡ 



ΑΝΟΝΥΜΝΙ 

ΡΑΞΕΑΤΙΟ ΑὉ ΟἈΑΟΘΌΠΑ ΒΙΒΥΠΓΙ͂ΝΑ. 

5) ρεγίγδοῖδῃμα!β ργοΐδη αἀγθοῖθ ΠΡ ΓῚ5 ̓ ππρθηϑ5 ἰαθοΓ πΊᾶ- 
θπᾶπι ἀῇεσι Ἀ8Π|πἴδπι, ἀοοί γί μο6 χαΐρρα οοΟρίδπηι 115 ργϑβίδῃβ 4] 

ἴῃ 1Π|Π0 διυἀϊογαπι ραπογα ἀδβυάδηῖϊ; “υδηῖο ᾿ηΔΡ18 οροτγίεϊ 608 
401 βαριυηἴ, ΑἸΥΙΏΙ8 ΒΘΠΊΡΟΓ ἱΠΟΙΊΡΟΓΕ ΒΟΙΡΙΣΙ5, ἀ6 Πδο 
ΦΌΡρε εἴ ἀ6 ΔῃΙΠΠΔΥ τ 88] 6 ἀροπΈΡιι5, παοῖατοβ ᾿πἀ6 ἀυρ 1 6 πὶ 
ἐππιοΐιιτη, οἱ 5:1 εἱ ἰβοϊογθυβ ργοβίηῖ Οὐδ οἴϊδπι 46 οδυϑᾶ 

ΤΩΪΒΙ νἸβτῃ 6ϑὲ Θ᾽ ΡΥ] 1ὴὰ αι νοοδηῖασ Ογδουΐα, χυθ 5ρϑγδβδ οἱ 
σοηΐυδα ἱηνθη θδηῖαγ, δὰ βδογασυμι [ΠΟΥατΌτη Ἰδοϊϊοποιῃ οἵ 

σΟΡΉἸΟΏ πὶ ΡΟΥΘ ΠΠ8, ἴῃ ὑμᾶτη 4υδϑὶ ΒΘΣΊΘ Εἴ ΘΟΙΏΡΔΡΘΠΙ 
ΓΘάΊσογα, 40 ἴδοι 5 ἃ ἰορθμ θυ ὑπὸ ᾿πταϊα ΡεγοΙριδηΐυσ, οἱ 
αυϊάαυϊά ἢ 886 ἔεγυαπι σοτημηοάϊ, Δἀδυμηθυ5 ρεθδίθηϊ, πη} τ85 
ΒΆΠ6 Γ6Β ΡΟΣ 1165 ἃς ὨΘΟΟΒΒΑΓΙα5 ἀοιη ο ΒΓΑ η118, ἀπ 51Π}0] 8Π|- 
Ρ ον, βιπιαὰὶϊ ΟΡ ναγιοιαῖθπι ᾿πουπάϊον οομβρδοῖυβ ΠΟΤῚ τοι 

ἐχμι θείαν. Ναπι ἀς Ῥαῖγα, ΕἸ]1ο, ϑριγιτα ας ϑαποῖο, μος εβῖ, ἀα 

αἰἰνῖπα εἴ ομπῆπο νἱῖδ ρτϊποὶρίαπὶ Βα ηῖα ἴῃ 56 ΤΥϊμΠ αἴθ, Δρεγ- 
τΙ551π|6 ἰοφυσηϊανῦ ; ̓ἴθπὶ 46 Ἰηοαγηδίίοης Ποιηῖηὶ Ποῖ ϑεγνᾶ- 
ΤΟΙΊ54ι16 ΠΟΒΌΓῚ 1651 ΟΠ σΊβι1, ο᾽ 5, ᾿πφυδπι, 6Χ ΥἹΓΡΊΠΘ οΥ 51η6 
εἤϊανιο, ἀδ τοῦ !8 αἷν 110 8δηδαῖ18, ἀ6 νυἱνιβοα 6) ὰ8 ρϑβ51:0)6 οἱ 

12 η0.5 εἴ ἰῃ ἴοΐο Ορετγὶβ 5ι}} σοηϑι 110 ἙὨτ β:δῆδπι Γοπὶ 86 άυ}}0 ἀρεπβ, 6 5:0 .}}} 15 

500 ἰφΏροΟΓα δρδιϑὶβ ὉΠΕΠῚ ΤΟΤΊΙΙ 5616 πὶ ἀείαχοῦα, ῥδξ. 1 : Ἰάφῃς ρτοροϑιῖυμῃ 

(ἰοὨἶ5, 4υδῃ ΕἸΔηΔΪΟΩἑ δἷνα οἰυνο 
ΠΟΙΡΑΓΑΓΙ πο πδγιηῖϊ. δεὰ ἀδ δοουπάδ, 

αἴ ἱμδὶ ἰοχαυηΐωγ, ξεπεογδίίοης, ἰὰ εϑὶ ἂς 
(τίσι! ᾿πολγμδίίομθ, μος ργαϊοδιηθη- 
ἴσπι πυδηυδηι μδοίδη8 ἱπυσηΐηυβ, Ρ]6- 
τυ εἴ ἀἰϊοιἰποῖϊυ5 δοδηπαβ θαηδβο. 11], 

οἂρ. 2, ΕἸ ’υπὰ ἴι, βαποὶδ ἱποδτ δος ἀς 
Ῥαῖτε ργοαϊϊ8θ6ε ἰγδάϊὶ ἀναλλοιώτως καὶ 

ἀδιαιρέτως: ᾳυὸ δεηδι ἀῤῥευστος γέννη- 
σις ἴογεδῃ παι ἱπηρτορυῖα ἀΐεὶ μοβϑὶϊ, 
1050] 616 ἰδηθη. (οηἴγα 1 δὰ σα, ἀῤῥη- 
τος, « ἰηο6Ώ8}0}}}}5», σομδιδί ἀπο τ τυτὰ 

εδῖ, φυοὰ ν46 δι ᾿ς μγείθγαβ. 
2. θεϊοπάδ νεὶ οογεϊροπάα ποῖδ ες 

αὺδ ἴῃ δαὐἰτϊοια ῥΤΊογα αἀἰβου θη ἐμοῦ 
γέννησιν οἱ γένεσιν 5ἰδίιοΓα σΟὨδῖ! 50- 



16 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ ΠΡΟΛΟΙῸΣ. 

σθεισῶν ἰάσεων, ὡσαύτως ποῦ ζωοποιοῦ πάθους αὐτοῦ, χαὶ τὴς 

εκ νεχρῶν τριημέρου ἐγέρσεως, καὶ τῆς μελλούσης γενέσθαι χρί- 

σεως χαὶ ἀνταποδόσεως ὧν ἐν τῷ βίῳ τούτῳ ἐπράξαμεν ἅπαντες" 
πρὸς τούτοις, τὰ ἐν ταῖς Νωσαϊχαῖς γραφαῖς χαὶ ταῖς τῶν Προ- 

φητῶν βίόλοις δηλούμενα, περί τε τῆς χοσμικῆς χτίσεως, τῆς 

τοῦ ἀνθρώπου πλάσεως, χαὶ ἐκπτώσεως τοῦ Παραδείσου, καὶ 
αὖθις ἀναπλάσεως, τρανῶς διαλαμδάνουσι - περὶ τινῶν γεγονότων 

ἢ καὶ ἴσως γενησομένων ποικίλως προλέγουσι " καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, 
οὐ μικρῶς τοὺς ἐντυγχάνοντας ὠφελεῖν δύνανται. 

Σίδυλλαι ᾽ τοίνυν, ὡς πολλοὶ ἔγραψαν ἡ, γεγόνασιν ἐν διαφόροις 

τόποις χαὶ χρόνοις τὸν ἀριθμὸν δέκα. Σίδυλλα δὲ Ῥωμαϊκὴ λέξις, 

ἑρμηνευομένη προφῆτις, ἤγουν μάντις" ὅθεν ἑνὶ ὀνόματι αἱ θήλειαι 

μάντιδες ὠνομάσθησαν. Πρώτη οὖν ἡ Χαλδαία ᾿ ἤγουν ἡ Περσὶς, 

ἡ χυρίῳ " ὀνόματι χαλουμένη Σαμδήθη, ἐκ τοῦ γένους οὖσα τοῦ 

μαχαριωτάτου Νῶε, ἡ τὰ κατὰ ἀλέξανδρον τὸν Μαχεδόνα λεγο- 

μένη προειρηχέναι, ἧς μνημονεύει Νικάνωρ" ὁ τὸν ἀλεξάνδρου 
βίον ἱστορήσας. Δευτέρα Δίδνσσα, ἧς μνήμην ἐποιήσατο Εὐριπίδης 

ἐν τῷ προλόγῳ τῆς Λαμίας. Τρίτη, Δελφὶς, ἡ ἐν Δελφοῖς τεχθεῖσα, 

περὶ ἧς εἶπε Χρύσιππος ἐν τῷ περὶ Θεότητος ὅ βιδλίῳ. 'Γετάρτη, 
ἡ ἱταλιχὴ, ἡ ἐν Κιμμερίᾳ τῆς ἱταλίας, ἧς υἱὸς 7 ἐγένετο Εὔανὸ ρος, 

ὁ τὸ ἐν Ῥώμη τοῦ Πανὸς ἱερὸν, τὸ καλούμενον Λούπερκον, χτίσας. 
Πέμπτη, ἡ Ἐξρυθραία, ἡ καὶ περὶ τοῦ Τρωϊκοῦ προειρηκυῖα πολέ-- 
μου, περὶ ἧς ἀπολλόδωρος ὁ Ἐρυθραῖος διαδεθαιοῦται. ἔχτη, ἡ 
Σαμία, ἡ χυρίῳ ὀνόματι χαλουμένη Φυτὼ, περὶ ἧς ἔγραψεν ἔξρα-“ 
τοσθένης. ξόδόμη, ἡ Κυμαία, ἡ λεγομένη ἀμάλθεια, ἡ καὶ Ηρο- 
φίλη, παρά τισι δὲ Ταραξάνδρα " Βιργίλιος δὲ τὴν Κυμαίαν Δηΐ- 

Ἰθτῖς 1 οἱ 1| ἀδ σοῦ 8δεσὶς υἱοισχυθ δυβθοὶϊνῖ, σοὶ οῖδ ᾿δηΐτ) ἴῃ τηράϊο φτδπαὶ 
ἰδευῦμδ. ὃ)6 τερυδ ῥτοίδηϊς ἰάδπι τηοἀϊϊδίυς Διεγαῖ, 56 τηϊηΐπιο ρεγίοοϊϊ. υυπι 

του. Οεσῖο δρυὰ τεοος γέννησις ἀδ υϊΓ8- 
406 ξεπεγδίίοῃδ ΡὩδ ιηΐοδ νὸχ δεῖ. 

1. Σίδυλλαι τοίνυν, χ. τ. λ. ΑΡ δἰ5 
νον θἷ8 τεϊυδ ρα οσαηία ἂς ἀδοεπ 5]- 
ΒΥ}}1}5 Βδυδὶὲ ποϑίεν ργβίδῖοσ Ἢ ἰ,δοῖδῃ- 
το, δῖν. [πϑῖ. ρτοὸ 1, οἂρ. ὁ, 4φια ἴδο- 

ἰδητυ5 ἰρ86 ἃ ΥΔΥΤΟΙΘ δοοδρεγδῖ: ΤΊΓΒῸΒ 
ἃ ρΡγαίδῖοσγε τυυϊυδιϊ καμὶ ϑοΒο ϊδεῖδ Ρὶδ- 
1018 ἰὼ Ῥμωύτγυμ, Ῥμοῖυδ ἴῃ ΑἸΩρ}ο- 
εἰῖς, δι ϊάδε εἴ ρεειάο- Ηεεγομίυα Μ|ΕΪε- 
δἷ.5. Οομίεν Εχο. Ὠοβῖγ. Υ, οἂρ. 15. 

2, Ὡς πολλοὶ ἔγραψαν. [μδοϊδπιίλις 

ΠΟΡΟ εἰ Ὗδιτο εἰ οεῖοσὶ ἐχ εοσυτι ἢά6 
Ἰηἴτγα οἰϊαηάϊ. 

ἃ. ᾿,δοϊδηῦυδ, αστόθοηι μαυὰ ἀπὲ 
δεουῖυδ, δῆς Ρογϑῖοδπ ἰδπῖυτ, θη ΟΠ ]- 
ἄτα πυπουρδνοίδῖ, ἤσαθςῈ ΠοΙηΘΏ 6}115 

ϑδθοῖθεη, πεσυθ δοῖαπι οὔτι Νορῦιο 
Δἰηλἰδῖοπι τποιπογανοσαῖ,, ΖΟΟΓῸΠι 8116- 
ταπι Νοβίον του πδῖυ υἹ δῖ ἃ Ρδυ δηλ. 
Ῥμοεῖο. οδρ. 12, Σάδδην ἰδηεη ΒαΡδηῖα 

ποῇ Σαμβήθην; αἰΐεγυχ ἐ νυἱζαῖα ᾿δηνάϊυ 
Ὁτλάπίομε δοσερὶϊ, ἀθ χυδ Ρ᾽υτὰ ἀϊοεηάδ 
ὁγιιηῖ δὰ 11}ν. 1], 822, »αιᾳ. Ῥοεῖδα ᾿δῖη 

΄ 
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ΓΘΒΌΡΓΘΟΙΟΠΘ ἃ τηοΥῖ}18 ροβῖ ἰΓιἀαυτη, ἀθ ἔαϊαγο "πα ]οῖο 1ι518- 

4.6 τοῖα ΠΟη 6 Οπηηϊαμ ἃ ΠΟΡῚ5 ἴῃ νἱῖᾶ φαεβίουυπ ; Ὀτοίεγοᾶ, 

408 ἴῃ Νοβδιοιβ ὁματῖῖβ Ῥγορμοίδσυμηφας 11 0γ18 Παρθηΐυσ, ἀ6 

ΠΌΠ 1 ΟΥΘΔΙΟΠΘ, οἱ ΠΟΙΏΙΏ15 ἔΟΤ ΙΔ ΊΊΟΠΘ ΓΙ πὰ, ἀδ!ἢ 6] ΘΟ. ΟΠ 6 

ἀε Ῥαγδάϊβο, ΤΌγϑαβ ᾿ηϑιδυ γαῖ 6, οἷαγα οπιηΐϊα οἱ ἀἰϊδιϊηοῖα 

ΡΓομυπιδηῖ ; ἸΠΒΌΡΕΓ ἀ6 πη} 115 ΤΟ 8 561 18 ΠῈ ΡΓΘΊΘΥ 18, 56 

[ογϑᾶῃ οἱἱπλ δυθηϊυσιβ,) νυ τὰ 1π τηοάσπλ νϑι οὶ πϑηῖογ; ἀθηϊ- 

46 ΠΟ; ρᾶγὰμπ 84 ἰαροηϊίαπη Ὁ{Π|]1|ἴδπι οοπέθστα ροβδυῃῖ. ἢ 

ΘΙΡΎ]] ἰριταγ, αἴ ἃ τπ}118 δογιρίαπι εβῖ, {πογαηῖ, ἀἰνουβὶδ 

τε ροσρυΒ Ἰοοίβαπιθ, πυμῆθγο ἀδοθπι. δίέῤγίέα Ἰαϊπα εϑὶ νὸχ 

ἰάθπι βοηδηβ αυοὰ αἰνώπαίγὶΣ 5εὰ ργορἠφοίἐς, ἀπὰς ποϊηθα οοπι- 

πὸ ἰδοΐαπι ΟἸΩΠΙΡΙΒ [1 1οἿ8 τ] ΓΙ Ρυ8. Ῥυιπηα ἤπι ΟΠ Α]- 

ἄξξα 86 Ῥευβίοα, ῥῬγΟρΡσΊΟ ποιηη8 ϑαῃθοῖμα αἀἸοῖα, 48 ἔδσίυγ 

ΑἸεχαηάγι ΝΙδοθ 0018 γῈ8 ρεϑίαϑ ργθαῖχιββ6, [ΔΟΙΧ86 6}08 Ππη6ῃ- 

τἰοη 6 ΝΊΟΔΠΟΙ, 40] νἱϊᾶπη Βοσιρϑιῖ ΑἸαχδπασὶ. ϑαεουπάα, {ΒΡ γ558, 

ου͵ὰ5 τηθιηϊηῖς Ευγρι 65 ἴῃ ρσοΐορο [μΑπ|ῖ. Τοσγίῖα, ΠοὶρὨίοα, 

Ὀεῖρμῖβ παῖὰ, ἀθ 4ὺὰ ΟΒγγβρρυβ ἴῃ ἰΐρσο ἀθ ἢινιηδιοηθ. 

Ουδτία, [18]16ὰ, ἴῃ ΟἸπηηθτῖα [18}125, ου}08 8118 Εναπαορ Ἀο- 

τη85 ἴδπυπι Ῥαηΐβ, [ρογοαὶ ἀρρε]]δῖυτα, οοπάϊάϊ!. Ουϊπῖα, Ετγ- 

ἴγορα, ΄υδ εἰ ἀε Ττοΐαηο θ6}]0 νϑιοϊπαῖα οἽϑῖ, αὐἰτπηδηῖε Αρο]- 

Ἰοάοτο Ετγιίῆγαο. ϑοχῖα, ϑ8πιδ, ρτόρτια Ῥηγῖο πυπουραῖα, ἀ6 

418 5βογιρϑβιῖ Εσδιοβίμεηθβ. ϑερίμιδ, Οσπηοθα, πουλῖηα Απλα ] ἢ 6, 

δῖίνε ΗδγορὮ!]α, βῖνθ, αἱ Ζυιϊρυϑάδῃ ρ]αοεῖ, Ταγαχδηάγα : Υγρὶ- 

εηΐπὶ ᾿ποιϊτυτιτα βαυχα ὑδααο᾽ δὰ ̓ἰΡγὶ 111 ἰμῖτα Ἰοηρίυσνα ρᾶυ}ο ρεγβοσυῖΐυ5 [ιΐβδεῖ, 
ἴδ᾽] τεροπῖδ ορυβ ὅγαυα πἰπιὶβ οἱ δάση, ἀδβροῃ80 δηΐμλο, το] χυϊὶ : σοηΐεν Ασῇ. 

ἃ νεγθὶς, ἧς μνημονεύει, [,μΔοϊδηϊϊ τὰῦ- δοττϊβεπάδ. Τυγρ βδίπια ἰδῖδ τοοη δ Ὡς 
δ05 τρϑί ρα ῥγοτη. 

4, Οοάα. εἰ οἀἀ. χυρίως, 00] πο5 χυ- 

ρίῳ, εὐπὶ ϑυϊάδ οἱ οοἴοΓί8. 

δ. (οἀά. ἱχανῶς, οὶ ϑιυϊάδ58 αἱ οσοἰογὶ 

Ομληος5 οὑπὶ ᾿,δοϊδηῖῖο Νιχάνωρ. Ῥοῖτο 
βοἰδῃάιϊι), ἴῃ 115 ᾳφυξ δεαυυπῖῃγ, πογλίῃδ 
Ῥτορτίδ ρα οτηηΐα ἰῃ μυ}ι5 Ῥταίδ[ 0118 
ἐχειρ δσῖθυδ ΠλϊβοΓῈ σοΟΓΓαρῖα ἰορὶ, 4υε 
πο υῖ5 ἰμοσυπὶ εχ ϑομο δῖα, ϑυϊάδ οἱ 
ΓΕ Ιαυ5, ΞΌΡΓΑ οἰϊαι}5, ργϑογι πη ὙΘΙῸ 
ἐχ [μδεοιαιῖῖο, οχαηίρυ5 σαΐρρα ῥεθυΐο, 

ποίδ μλι1.5 4αυϊάσπι. 
6. ἕαϊ]δο Νοδῖογ οἱ ροβῖ οὐκὶ στο χυὶ 

περὶ Θεότητος : γεΓὺ οηΐπὰ [ὺ}5 ζαϊὶ 
περὶ Μαντιχῆς, ἰεδῖα Ὠίορεπα ,ΔΟΙο, 
ὑπο Οἴσοτο οἱ 1,δοϊδηῖλι5, « ἀ6 Ὠιὶνίηδ- 
τος ». 

Ἴ. εῖρα, ἧς υἱὸς ἐγένετο --- χτί- 
σας, ΟΠ διιπὶ 6 Ἰ,δοϊδιτο ἀεδργοιηρῖδ, 
δορὰ οχ Αἰεχδμάσιηο (Ἰδιηδηίς, δίγοι. ἷ, 
Ρ. 384, εἀ. Οχ, υνὶ 1165 ᾿ρ515 ἰΙερυῃ- 
ἴυτ. 

2 
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φόθην χαλεῖ, Γλαύκου θυγατέρα. ὀγὸ ὅη, ἡ Κλλησποντία, τεχθεῖσα 

ἐν χώμη Μαρμήσσῳ, περὶ τὴν πολίχνην Γεργίθιον, ἥτις ἐνορία 
ποτὲ Τρωάδος ἐτύγχανεν, ἐν καιροῖς Σόλωνος καὶ Κύρου, ὡς ἔγρα- 

ψεν Ἡρακλείδης ὁ Ποντιχός. Ἐἐννάτη, ἡ Φρυγία. Δεχάτη, ἡ Τι- 

δουρτία, ὀνόματι ἀλθουναία. 
Φασὶ δὲ, ὡς ἡ Κυμαία ἐννέα βιθλία χρησμῶν ἰδίων προσεχό- 

μισε Ταρχυνίῳ Πρίσχῳ ἢ, τῷ τηνικαῦτα βασιλεύοντι τῶν Ῥωμαϊκῶν 
πραγμάτων, τριαχοσίους φιλιππαίους ὃ ὑπὲρ αὐτῶν ζητήσασα. Κα- 
ταφρονηθεῖσα δὲ, καὶ οὐδὲ" ἐρωτηθεῖσα τίνα ἐστὶ, πυρὶ παρέδωκεν 
ἐξ αὐτῶν τρία. Αὖθίς τε ἐν ἑτέρα προσόδῳ τοῦ βασιλέως, προσ- 
ἤνεγχε τὰ ἐξ βιδλία, τὴν αὐτὴν ὁλχὴν ἐπιζητήσασα. Οὐκ ἀξιω- 
θεῖσα δὲ λόγου, πάλιν ἔχαυσεν ἄλλα τρία. Εἶτα ἐκ τρίτου, ἐπιφε- 
ρομένη τὰ περιλειφθέντα τρία, προσῆλθεν, αἰτοῦσα τὸ αὐτὸ 
τίμημα, λέγουσα, εἰ μὴ λάθοι, καίειν καὶ αὐτά. Τότε, φασὶν, ὁ 
βασιλεὺς, ἐντυχὼν αὐτοῖς, καὶ θαυμάσας, ἔδωκε μὲν ὑπὲρ αὐτῶν 
ἑχατὸν φιλιππαίους, χαὶ ἐχομίσατο αὐτὰ, παρεχάλει δὲ περὶ τῶν 
ἄλλων - αὐτῆς δὲ ἀπαγγειϊιλάσης μήτε τὰ ἴσα τῶν ἐμπρησθέντων 

ἔχειν, μήτε τι δίχα ἐνθουσιασμοῦ τοιοῦτον εἰδέναι, ἔσθ᾽ ὅτε δέ 
τινας ἐχ διαφόρων πόλεων καὶ χωρίων ἐξειληφέναι τὰ νομισθέντα 
αὐτοῖς ἀναγκαῖα καὶ ἐπωφελῇ, χαὶ δεῖν ἐξ αὐτῶν συναγωγὴν ποι- 

ἥσασθαι, τοῦτο τάχιστα χαὶ πεποιήκασι. Τὸ γὰρ ἐχ Θεοῦ δοθὲν 
ὡς ἀληθῶς μυχῷ κείμενον οὐχ ἔλαθε. Πασῶν δὲ τῶν Σιδυλλῶν τὰ 
βιθλία ἀπετέθησαν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ Ῥώμης τῆς πρεσδυτέρας " 

τῶν μὲν τῆς Κυμαίας χαταχρυδέντων χαὶ οὐ διαδοθέντων εἰς 
πολλοὺς, ἐπειδὴ τὰ συμθησόμενα ἐν ἰταλίᾳ ἰδικώτερα καὶ τρανό- 
τερον ἀνεφώνησε ' τῶν δὲ ἄλλων γνωσθέντων ἅπασιν. ἀλλὰ τὰ μὲν 
τῆς Ἐξρυθραίας προγεγραμμένα ἔχει τοῦτο ἀπὸ τοῦ χωρίου ἐπι- 
χεχλημένον αὐτῇ ὄνομα " τὰ δέ γε ἄλλα οὐχ ἐπιγράφονται ποῖα 
ποίας εἰσὶν, [ἀλλ᾽] " ἀδιάχριτα κατέστησαν. 

Φιρμιανὸς τοίνυν, οὐχ ἀθαύμαστος φιλόσοφος, καὶ ἱερεὺς 

ρτὶ ΠῚ, ὁ 1. Υἱχῖββθ δυΐθπι, χυΐθαυΐς αἱ, υἱάεϊυν δυδιϊηϊδηὶ ἴοσε ἱεροτίθυϑ, 
δοῦΐϊο ΥἹ, Ἰάφυο στανθυ5 αυϊθιιδάδπι ἐπ} ς118, 15 φυοὰ ΚΓ ΡΥ) ηΑ ογδοῦϊα ἔγοαιιθις 

1. θὲ Ουμπιδῆδ Βοιηδποσυπι 51:0 .]}}Ὰ 
ἀοηις ΠΠΡτὶϑ αἱ ἰρ58 8|18115 ρεγξιῖ Νοβίεγ 
Ἰ,αοῖαητίαπι β64αὶ : σοηΐεν [νίυπι ααἴο- 
τοβ]υ6 ἢἰδιοτίοοβ, εἰγοᾶ ΠΟΠΏΜ}]α.,, Ρ]6- 
τάηιο ἰδ ἸαΥ δ, ΑἸ ςοοη το 69, ὩΘΟΉΟἢ 

ΕΧΟΌΓΒΙ5 Ποβῖτο  ], σὰρ. 8,611}], ς. 1, 844. 

Σ. Ταρχυνίῳ Πρίσχῳ; 5'ς ᾳιυοηυς 

[μεῖ. « ἂ Ταγαυϊπίηπι Ῥγίβουπι». δοά 
τοοῖ!5 Ὠἰδἴοτίοἱ μπα οἴμπο5 δὰ ϑ0ρεγ- 
βυπι δος τοξειπιηῖ. 

ἃ. Φιλιππαίους : 5δἷο [,δοϊδη1}}}5 41|0- 
΄αὰ6 «ΠΝ ΡΡΘΟΒ ». δογνίυβ ΡΔΥΪΓΟΓ ΓΟΠΣ 
δα 6) πᾶτΤ8Π5 δὰ ἤδη. Υ], 12, « Ρἢ)- 

᾿ΡΡΘο5», μαυά ἀυδ16 γαττοιΐβ Ἔχθρίο, 
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[8 νερό Πειρβόθθ νοοδῖ, (Ἰδαοὶ 8] 14πι. Οοἴανα, ΗΘ] Ἔβροη- 
118, 1π Υἱ00 παῖα Ναγμμεβ8ο, ρσορβ ορρίάυϊιπι Οεγριμΐυμ, ἴη- 
[τ Βπ68 οἱ᾽πὶ ὙτΟΔαῚΒ βἰΐαμι, οἶγοα τϑηρογα 80] οπίβ οἵ ΟΥΤσὶ, 
ὉΠ βοσίρϑι Ηρθγδοάεβ Ῥοπίϊουδβ. Νοπα, Ῥῃγγρίῖα. Ὠδοϊπιδ, 
ΤΙρυγίηα, πομλπα ΑἸΡυπθᾶ. 

Ἰτγδαάσηϊ νϑῦὸ Οὐπιδδαπὶ πονθῖλ ΠΙΡΓῸΒ ΟΥΘΟΌΪΟΣΙΠΙ ΒΌΟΣΊΙΠι 
δἰ} 1586 ᾿ΓΑγχαΐπῖο Ῥτιβοο, ΒἈουηδηῖβ ἴυτη ΓΈ Ρ15 Ἱπιροσαηῖῖ, ργο- 
486 118 ᾿Ἰγθοθηῖοβ ρὮΠΠΡΡΟΒ Δ 60 ρ6ῖ11586 : 400 Δβρογηδηῖδ, 80 
Ὧ6 Ἰπϊοστορδηῖθ συϊάδπι οὐ) δηλοάϊ βογὶρία ἴῃ 5:18 ΠΡ τὶ οομτί-- 
ΒΕΓΘΏΪΟΣ, ἴγ68 ΕΣ 115 Ἰρὴ6 σοΙμθυδδιῖ, ἈΌγβυΒ ἴῃ 4110 οΘοηρτοδδυ 
ΓΟΘῚ Β6Χ ΓΟ ΖυΟΒ οί, Ιάα πὶ βίδιθηβ φαοά ΡχῸ ομμῖθαβ ῥτα- 
ἴυπι; ϑργαίδαι!β συγβῃ8, Ογθηιαν 84|108 ἴΓ68. Πεῖπάθ ἰοσῖῖο 

8]]αἴοβ5, 41 βυρθγεγαηῖ, ἴγεβ τερὶ οἴεσι, Ἰἀθιηχαθ ργϑίπι ροδ6- 
οἵϊ, τλπδῖα, ὨἸδὶ ΘΔ ΓΘὨΤΌΣ, 1108 συ αι6 86 Θομαθυβίγαιη. ΑΘ 
ἴθχη , Ἰησυίϊαηῖ, Θνο]υϊοβ τὰὲχ δαπιιγαῖαβ πιὰ] τὰπι, ἰχεοθηῖοϑ 
ΡΒΠΙΡΡΟΒ }ι1.5811 6] ΠυΠΊ ΓΑΙ, δοσοριίααα οὈ]αῖα νο]υμηΐηδ, ΔΏΣῚΘ 
ἀδ οεἴογιβ τοριϊδη8. || Γεβροπάϊὶ 86 πα ΒΆΡοσα οοιαραδῖο- 
ΤΌΙΩ δ[11}68 ἰὈγο8, πεαὰθ αυϊάαυᾶπι Θαγπὶ ΤΟΙ ΒΟΙΓΘ ᾿ Β[: 6 
ὄὐνιμο εβῖα ; αυοβάδη) ᾿Δπθῃ 6χ αἰνθυϑίβ ὈΓΡΙΡ5 οἱ ἰοοἱβ Ἔχοθ- 
ΡὈΪ556 ἀϊοϊογαμη ἃ 86 ΠΟΠΏ1]α, 4085 ᾿ρ5815 ποοθβδβασία δὰϊ οομαὺ- 
Οἰδ1116 νἱβα ββϑθηῖ; 68 Ἷο]]ρὶ οροσίεσθ. Ουοάὰ οἱϊατη υδηι ρῥτὶ- 
ταῦτ δοϊυτη 6βϊ : ἀαΐαπι δηϊπὶ ἀἸνιητ8 ἀοηυμ ἴῃ ράϊϊο ποι 
ΔΘ 51ῖ. ΟἸληϊαπὶ γΈΓῸ Θ᾽ ΡΥ] αγααὶ ΠΠΡΥῚ τοροδὶιὶ ἔποσυπὶ ἴῃ 
Οδριτοῖο νεϊογῖβ Ἀοηλρ, 8601 818 Ζυϊάθηλ Ὡθο ἐπ γυϊσυβ ῥγο  ατὶϑ 
χὰϊ Ουχηθθο ογαηὶ δι γ . σαοηίδπι ἀθ τορυ5 οἶγοα [18] 18πὶ 
ΕΥ̓ΕΠΙΌΓΙΒ ρΓΟΡΤΙΘ τη ρῚ8 οἵ ρδυτὶ5 Ὑδι οἰ ΠΑ Βϑηϊυγ ; οοἰοσῖβ γεσὸ 

Δ Ποσαϊηαμι ΘΟρΠ  ἸΟΠ6 ΤΙ πἰπια Γθηλοῦβ. Ῥοστὸ ααὶ Ευγίῃγεθ 
ἸΠ5ΟΙΡΙ βαπῖ, μα ρθηΐ ΠοΟ ἃ παῖδ]ϊ ἰοθο ἱπηροβίϊαμπι ἰρ8ὶ οοβηο- 
ἸΩΘΏ : 81 {ΠῸΪΌΠπὶ Δυοίου 8 ΡΓ 86 ΠΟΙ θγυπῖ, 564 πα !βιποῖϊ 
Βα ΡΘπΌΓ, 

ΕἸγτηϊδηυβ Ἰριταγ, ποη ἀα ναϊρὸ ρὨ]]Βορἤυβ, {αὶ οἱ ρσθαϊοιὶ 

ἸῈΣ δάδιυς ταδηΐρυς Βοπιίηυτι ἰγϑοῖδίδ, βοὰ πὶ δὰ ἀοισιϊα οἵ μθπο ἰπ [δι ἰυπι 
δἀάυςῖα τερεγεγίϊ, μδρ. 20; 29 αυοὰ δὰ μαξδπι χε βίος 8556 6185, δ] ΌΔΙ, 

δ. Οοἀὰ. νυϊραῖυμλ 5.0 ἰειροσγο ἀϊοοπάϊ τλογεῶὶ 
ϑεχῃεπιῖ5. Αὐἀάϊτ γεγο ϑεγνυιδ: « αὶ δυ- 
«ταὶ ἴὰυς ργεῖϊοσὶ ἐγδηῖ», ἱπερῖθ, φυυπὶ 
ἰσίοσαπι ΠυποΓΌϊΩ ΔΡΡΕΙΪΔΙΟ δῖ, υἱ οΥγῖζο, 
Ταῦ] ο ΓΕΟΘΏΙΟΣ. 

4. (οάά. οὔτε, εἰ ρδυΐο ἰηΐτα, προό- 
δῳ. θείῃ ὑτὸ ἑκατόν ἰεξ. τριακοσίους. 

εἰπε ἀλλά εοτρυπὶ ἀδιά- 
χριτα κατέστησα (516) : ΠΟΒ ΟΟΥΤ. 

1. Επ ἰρεε Νοδβῖενρ ἰοηΐδηι ᾿ηΐρίται, 
1,λοϊδπιίυπη ΕἸττηϊδπυη, υτιὰ δυδ ῥίογα- 
486 ἀε 5:0 γ1}}5 μαυδὶὶ, Ευΐδδ6 δυΐεηι [,δε- 
ἰδηϊΐυπι Οδρίιο]  δδοεγάοίϊεω, ἱποεεϊατα 
ᾳῦυο δυςσῖίοτε, ἱπερίε οετίο, ἰγδάϊε. 

“ 
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τοῦ προλεχθέντος Καπιτωλίου γενόμενος, πρὸς τὸ αἰώνιον ἡμῶν 

φῶς τὸν Χριστὸν βλέψας ἐν ἰδίοις πονήμασι, τὰ εἰρημένα ταῖς 

Σιδύλλαις περὶ τῆς ἀῤῥήτου δόξης παρέθηχε, καὶ τὴν ἀλογίαν τῆς 

Ἑλληνικῆς πλάνης δυνατῶς ἀπήλεγξε. Καὶ ἡ μὲν αὐτοῦ ἔντονος 

ἐξήγησις τῇ Αὐσονίᾳ γλώττῃ, οἱ δὲ Σιδυλλιακοὶ στίχοι ἕλλάδι 
φωνῇ ἐξηνέχθησαν. ἶνα δὲ τοῦτο μὴ ἄπιστον φαίνηται, μαρτυρίαν 
τοῦ πῤομνημονευθέντος ἀνδρὸς παρέξομαι, ἔχουσαν τόνδε τὸν 
τρόπον’ [ὑπεὶ οὖν τὰ παρ᾽ ἐμῖν εὑρισχόμενα Σιδυλλιαχὰ οὐ 
μόνον ὡς εὐπόριστα τοῖς νοσοῦσι τὰ Ἑλλήνων εὐκαταφρόνητά 

ἐστι (τὰ γὰρ σπάνια τίμια δοκεῖ), ἀλλὰ καὶ ὡς πάντων τῶν στίχων 
μὴ σωζόντων τὴν ἀχρίδειαν τοῦ μέτρου, ἀργοτέραν ἔχει τὴν 

πίστιν αἰτία δὲ αὕτη τῶν ταχυγράφων, οὐ συμφθασάντων τῇ 
ῥύμη. τοῦ λόγου, ἣ [καὶ ̓  ἀπαιδεύτων γενομένων, οὐ τῆς προφή- 
τιδος " ἅμα γὰρ τῇ ἐπιπνοίᾳ ἐπέπαυτο ἡ τῶν λεχθέντων μνήμη. 
Πρὸς ἃ καὶ ὁ Πλάτων βλέψας ἔφη, ὅτι χατορθώσουσι πολλὰ καὶ 
μεγάλα πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσιν. Ἡμεῖς " οὖν ἐκ 
τῶν χομισθέντων ἐν Ῥώμη ὑπὸ τῶν πρέσόεων ὅσα δυνατὸν παρα- 

θήσομεν " ἐξηγήσατο τοίνυν περὶ τοῦ ἀνάρχου Θεοῦ τάδε" 

Εἷς Θεὸς 5 ὃς μόνος ἄρχει ὑπερμεγέθης, ἀγένητος. 
Ἀλλὰ Θεὸς μόνος εἷς πανυπέρτατος, ὃς πεποίηχεν 
Οὐρανὸν, ἠέλιόν τε, καὶ ἀστέρας, ἠδὲ σελήνην, 

ἙΚαρποφόρον γαῖάν τε, καὶ ὕδατος οἴδματα πόντον. 

Ὃς μόνος ἐστὶ Θεὸς χτίστης, ἀχράτητος ὑπάρχώῶν " 
Αὐτὸς στήριξεν μορφῆς τε τύπον, μερόπων τε 

Αὐγὰς μίξε, φύσιν πάντων γενεῆς βιότοιο. 

ὅπερ " εἴρηκεν ἣ καθὸ συνερχόμενοι εἰς σάρκα μίαν προσγίνονται, 
«“ ΠῚ “ , ’ὕ ΄ ῃᾳΝ 3 ν΄ 
ἢ καθὸ ἐχ τῶν τεσσάρων στοιχείων, ἐναντίων ὄντων ἀλλήλοις, χαὶ 

τὸν ὑπουράνιον κόσμον καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐδημιούργησεν. 

οἰἰδιι πη Πυπιθγο βρθοῖαὈ 65, δ᾽ σα] ταϑρίοἷαϊ, μ86. 6δά.; 8 φυοά, Οτεοιβ ἸἸοεῖ, 

οὐαὶ ἰαϊϊη!5 ΕςΟΙ6βἰδ οδῖ ΒΟ] 1088 βοτριοσίριι5, [,δοϊδηῖῖο ργεβογιπι, ρα. 18, 544., 
[λυ γα ἔαΐ856 νυἱάθαῖυγ. ῬΟστῸ Ἰαϊϊηβ Ἰΐμριδὲ υἰϑιπὶ δὰ} δυδιϊπίδηο ἱπιρ., τοου- 

2. Ἐπεὶ οὖν εἰ δεαφυεηϊα, ΄αθῷθ 0393 4. Ἡμεῖς οὖν. Αἱ πος τεοάϊϊ Νοπῖοσ 
ὑπο ΄υδάται!5 ἐπο! υδπιι5, πο ἴ,80- 
ἴδηῖὶ βυῃῖ, 86 Ζυ5}}}} τηλγῖγτὶβ8, Ο(ο- 
μογῖ. δά ὅγ. ὶ 87, δὴ δυοίογε Ὠοϑίσο 
Δ]1υὰ ἀρθηῖο βου ἱπεογίδ [,δοϊδη δ 1, 
ἴϊδ αἱ Ἰοοίογασι, ηἰϑὲ ρῥγτηοηίϊζυπι, ἀθοῖ- 
ῬΕΓΟ ροϑβϑιπῖ, 

8. Οοὐά. ρ]ετίᾳῃε ρμοβὶ ἤ δσορυΐϊαην. 
χαΐ ὁπ. : δε μαῦδηϊ οὐ υδηο ϑυϊάδο 

οἱ αι. τος 

δὰ δυσϊοτεῃι βυυπι, οὐ15 'Ρ5Α σὑεγρὰ 
τεοϊῖδῖ. Επ ογρο }υἀ φυοὰ σι ρτὰ πυ118- 
νογδῖ, π|8]6 δ 511ηὶ νεγ]9 ᾿πιοτγυρίυμι, 
1,λοῖδῃτ!! ᾿οϑ ποπίυτ. 

8. Εἷς Θεός, κι τ. λ. οτυμ νοῦ 
δυαυπι ὈΓΪπιὶ φυδῖθοῦ ἀρυὰ [,δοϊαηϊίυπὶ 
βἴδιἰπι ργεεοοάθηϊὶ ἰδ: οη]0 5] 6οι! 16- 
ξυηίυγ, ἴῃ ἄυο Ἰιοοὶ ἔγδαρτηθηῖδ ἀϊνὶ δὶ, 
Ρεγιϊπεηΐψυς δὰ Ῥγοασταίυπι 5: ΡΥ] πιιτ,, 
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Οδριῖο}1} βασογάοβ δηΐθ ἤπιδγαῖ, ρου β δὰ φἰθγπαιῃ (γι [ὰ- 
σαὶ ΟΟΌ]15, ἸΏ 80}18 ΟροΥΡθ 5 παυ]ῖα αι ἃ 5:0 γ}}15 ἀϊοῖα ἀδ ἱποῖ- 
ΒΆΡΗ ρ]οσῖα τϑροσιββαῖ, ργοῖα]ῖ, ρτο 16 ΒῸΡΘΓΒΙ ΙΟΏΒ ἈΠ] 6Ώ- 
τἰατὰ να }118 σοηβαϊαν!ῦϊ ΔΥΌ ΠΙΘΠΙ8, ΔΟΕΙ ὙΘΥΙΙΑΙΒ ἸΠΊΘΙΡΓΕΒ. 
Αὐδοηίδ 116 χυϊάοτη Ἰίηρυα, 564 114 υἱ ΒΥ] 08 νογββ στθοθ 

οἰἰιατεῖ. Αὸ πα ουϊ [αἰδυχα Ἰὰ νἱάδαῖυν, δἤδγαπι ᾿ρβιυβ [ϑβτηο- 
Ὠπη δοο ἴδηοτο : [Οὐομϊδήϊ ΕΡΡῸ 48 ἀρὰ ΠΟ5Β ΣΤ ρου ὩΣ 
δ: Ρν}} πᾶ, πο βοΐστα, αἱ ἀ6 πηθαϊο βυπιρῖα, σ,ΊδΘ0Ο ΘΓΤΌΤΕ ἰΔΡ0Ὸ- 
ΓΑΠΈΡΒ βοσγάθηϊ (5οΪα δηΐηιὶ ΓΆΡ 85 ἴῃ ῥχεῖο 681), βεὰ ὁ" 1 
Εἴϊᾶπὶ 40α ΠΟΙ ΟΠΊΠ68; ὙΘΓΒῸΒ Θχϑοῖοβ ΠυΣΊΘΓΟΒ Γαϊπϑηΐϊ, πτηΐ- 

πιι8 Πά εἰ ̓ ηνθῃιυπηῖ : 5618 ἤδπΟ ΠΟΙΔΓΙΟΓΌΠΊ.6558 ΟΌ]ρΡᾶπὶ, 4] ναὶ 
ΒΕΓΠΊΟΠΙ8 νο]οοΙἴδῖθ πη ΒΟΥ ΡΘΏΟ 856 611 πεαυϊνογυηξ, να] εἰϊᾶπη 
Ἰπάοοῦ! ἐπογαηῖ, ποι ᾿ρβὲυβ 510 116, ουϊ, ἀοβοϊεηῖα βρίτιϊα, 6685- 
βαθαΐ ἃ 56 ἀϊοίοσιιπι ΤΠ] ΘΠΊΟΤΊα ; δίαια ἤδη ΟΡ σδύβϑῃ βογιρβιῖ 
Ρ]αῖο, πλυϊῖα πιδρμᾶαυα ἃ ναῖῖθυ5 6 ἢ οἱ Ὠ1Π1] δοθμθι15 ΘΟΓΌΠῚ 
4 ἀϊοδηϊ.} « ἴῃ 115 ΕΓΡῸ νεγβιθὺβ 7008 ἰεραῖ! Ἀουθδτῃ δἴτυ- 

« Ἰεγιηῖ, 46 ὑπὸ Ὦδο ἤδὸ βαπὶ ἰδ ποηΐᾶ : Εἷς Θεὸς, ὃς υόνος 
« ἄρχει, χ, τ. λ. » 

ὕμπυ θεὺς, χυὶ 5015 τορῃδῖ, πηᾶχῖπιυδ, ΠυΠαύΔΙα Πδῖι5. 
ϑεὰ Ῥεῖ 50103 ὉΠ δΌρτετηι5, αυὶ ἔδοϊϊ 
Οείυμα, 5οϊοηιχυο, εἰ 516}165, εἴ Ἰῆ8πι, 

Ἐταριγατοσια ἰοσταπ), οἱ πη τ ποσιπι ὑπ 0ΓὙ65 δυςσίυυμ,. 
θυΐϊ δο]ὺβ εδὶ ἢδιι9 σγοδῖοσ, ἱμυϊοῖβ ἸΏΔΠΘΏΒ: 

[μ56 5ἰαϊαϊ! ἰοτπδ [Πυπι8η.4] ΠΟΥΤΏΔΠλ, ΠΟΙ υΠ40 6 

1μἀοσπὶ [νἱϊ8] 6 Π}} τα θοῦ, ΠδίΌΓΔΙΣ ΟἸΠΠΪ πὶ βΕΠΘΓΔΊΙΟΠΙΒ ἃς Υἱῖδο, 

Οὐοά [ἴα αἷῖ, Βεὰ Ζαϊᾶ 1 ὉΠᾺΠῚ ΘΑΓΏΘΙ) ΘΟΏΡΤΕΒ5Ι ΓΤ ΒΟΘΏΪΌΓ, 
β'νῈ συοά εχ δἰ 118 ἀυδίῃοΥ ᾿ΠΙΘΓ 86 ΘΟΠΙΓΒΓΡΙΒ ΤΠΠΠΑ ΠῚ 
ΒΡ οτοὶο υπίνεγϑιπι ΠΟΠΊΪ ΠΕ Πα 6 ἰρδυμπι Πει8 οΓθανιὶ. 

Ρεγδιῖς οοςἰἀἜπῖῖ5 ρτουποὶῖ5, ρ] υβαυδπὶ ἃ]10 πηχυδτὰ ἰοηρογα, γευϊχῖδθε ἴῃ οσδηῖς 
ἰδίψις ρεγυυϊραΐαπι ἴι15866, Οπλη65 δεϊυηῖ. θὲ εοἰοτῖ5 δὰ δῆς ΡῬγείδιλομεη, εἰυδημς 

, δυσίογετα ρογιϊποθητθυς, οοηΐεν Εχουγδιιπὶ ποβίγιιπι Υ, οᾶρρ. 15 εἰ 16. 

Ἴ εἰ 41, ε4ᾳ. ἴτε5 εκεχυξηῖε ἰΐεπι ε 1.86- 
ἰδηϊῖο Βυς δάἀάυςοιὶ δυηῖ, 5εἀ οχ {ἰθτὸ 1], 
ΟΔΡ. 12, ἀκ φυθυϑ Ἶδπὶ δ᾽ ηυϊὰ δυργα. 

6. “Ὅπερ εἴρηχεν, χ. τ. λ. Βείετεῃ- 
ἄυπη μος 4ιιδβὶ δε ο]ου δὶ ῥγεοθάθηια 
γοσρα, αὐγὰς μίξε, κ. τ. λ., δρεκίψιε ἐχ 
15 ἐχεσαρίασιριυϑ αι Ργαίαϊομοτι Απο- 
ὨΥ̓ΤΩΔΩΙ οὶ ἰγαρτηθηϊ 5 ̓ρδὶ 50} 6ε}ς 
οαμτυηϊ, ὑπὸ ἐχοερῖο Βεϊυϊείδπο,, ἰὼ 

400 ἴοτῖε οὑπὶ ἔγδρτμθηῖῖ5 βεγυδίαπι δεῖ." 
Νοίαπάα ἴῃ εοὐὰ. ῥγαᾶτὰ ᾿ἰεςῖο πατρὸς 

γίνονται, ογία νἱά εἰΐοεῖ ἐχ ἐοπιροπάϊο 
βογιρίυγαο πιδ]6 ἱπιο!]θοῖο, ΠΡ} ποβ προσ- 
γίνονται, ΓΙῸ συγγίνονται, μαϊεπίε 565 
ἐχ ἀεπεβὶ, σ8Ρ. 2, Υ. 24. Οπιπος ἀεϊπὰς 
ὑπουράνιον, φυοῃάδει ἃ Ποδὲ5 πῃ ὕπερου- 
ράνιον πτιδὶ6 πιυϊδίιηι, εἴ οππεδ ἴῃ ἤπο 
ν ἐφελχνστιχὸν τεεῖε δάάιιηῖ. 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ. 

ἀρχομένη πρώτης γενεῆς μερόπων ἀνθρώπων 
χρὶς ἐπ᾿ ἐσχατίῃσι προφητεύσω τὰ ἕχαστα, 

ὁππόσα πρὶν γέγονεν, πόσα δ᾽ [ἐστὶν], ὁπόσσα δὲ μέλλει 
ἔσσεσθαι χόσμῳ διὰ δυσσεδίας ἀνθρώπων. 

ὅ Πρῶτον δὴ κέλεταί με λέγειν Θεὸς, ὡς ἐγενήθη 
ἀτρεκέως κόσμος. Σὺ δὲ, ποιχίλε θνητὲ, πίφασχε 
ΝΥουνεχέως, ἵνα μήποτ᾽ ἐμῶν ἐφετμῶν ἀμελήσῃς, 
ὕψιστον βασιλῆα, ὃς ἔχτισε χόσμον ἅπαντα, 

Ακα. Οοπιϊηοηῖυτν μος ᾿ἰθτο τυὰϊπηθπῖδ ροπογβ Ὠυμηδηὶ δηῖθ οἱ ροβὶ ἀϊανίυπι 
υπίνογυπι; ἱπάς, ροδὶ ἰῃροηΐεωι τεγιπὶ ἰδουπαῖα, ΟΝ τὶ τοἀοιαριοτὶβ δ νοῃῖι, 

Υἱῖα, πιοῦβ, ΓΕΘΌΓΓΘΟΙΙΟ ; οτἶρο οἰ τι ϑιδη τορι οηΐβ; δαάδογιπι ροπδ οἱ ἀϊδρεγείο. 

Πλρεν δροσγῖς οι γὶδιϊδηυ5, υἱ οἴ πὶ ποχ δοαυσῖυν Εἶθ᾽ Δ] τον, ἐρϑὶ οορηδῖι5 οἰ ἰπη4ιι6 
Ἄοοηϊυπεῖυδ. ΑἸΡΟῸ δίπι} Ἰηϊορτυμι ἴθγα ϑδογῷ ᾿ιἰδίοτίδ οογρὺδ Ἄσοπβείυπί; 58εἃ 
αἴγυπι ῬΥΙΠΑΣ ΤᾺ ἈΠῸ ΟΑΥΤΩΪΠ6 ΘΟΏΟΪτ5,, Δ 6 νΑΥ 5 οἰΐπη νυ ϊραῖὶβ, υπὸ ἀερογάϊιἰβ 
Ἰἰδτῖ οοπραγοϊπδιΐ, Δ δυοίοτθ υἱάοἰϊοοϊ δηοηγπιδ Ῥγίδ Ποηΐβ, ἱποοτῖυμι. {Π|χὰ8 
ἰογτ0 56ΟΌ]Ο ὩΟΠ ροείοτίογοβ, υἱἱ ργϑουτϊπιὶ ἐχ ᾿ἰῦτο 11 ΔΡρδυθθὶςϊ : τεϊγβεῖδιὶ δυ- 

Τιτ. Οοὐϊΐοθ5 ρῥἰετίχυς, Ἔχ τοῦ πρώ- δ 0 γ}}}π|5, οἴδὶ γεγθα δἰυὰ δόπᾶγο υἱάθη- 
τον λόγον, χυοὰ ἰϊὰ ̓ πιοτρτγοϊδηιιτα, ορ ἴυγ: 8βεἀ ποη 6βὶ οὔτ πΟεῖΓΟ σομρὶἸδῖοτε 
6χ ῥὈτῖπιο ᾿ἶδγο Τοροσὶβ δἰΐουιι5 ΒΙ ΥΩ δοὰ οὕτῃ οἰυ5 ΠΡγατ 8 5 06}}}.5 οΑΥ ] Δ ῃ- 
ἀοϑιπηρῖδ 6556 Ζυμ ἢἷς ἰεξοηΐϊαν, 56 μγ- ἄστῃμ. δὶς οἴἶδιν ἴῃ ῥγίηοὶρίο ᾿ἰρτὶ 1 
τοῦτα Ὠυης 6558 ᾿ἰργαπ) ἐχοογρίοσυμθ 6 ἰογυηὶ Τυδάδιηι Ἔχοιρ τὶ ἐν τῷ τρίτῳ 



ΙΒΥΓΓΙΝΟΆΌΝ 

ΟΒΑΠΟΕΌΝ 

ΓΙΒΕᾺ ΡΕΙΜΌΘ. 

[ΠΟΙΡΊΘἢΒ ὈΓΪΠΊΟ ΘΈΠΟΓΊΒ ΤΩΟΥΔ}18 ΔΡ ὅν Ὸ 
ϑΕΓΡΙῚ8 δα εχίγοηη ἀδάμποδηι β:ηρυ δ ἰοΙΏΡ8, 
Οὐδ διογιηῖ ΟἸ1π|,) 4118 5:ηἴ, {16 ἀεἰ πὰ 6 ῬΔΓΘΏΪΩΡ 
ΟΡ 5οεϊυβ υμααηυη. Μυπάϊ τη6 Ἔχογάϊα ὈΥΪ ΠΩ 

ὅ Βογὶ ἄροσῖγα Πϑὺβ: συ 6η ἴὰ ὙΘΏΘΓΑΓΕ ροϊθη ἘΠῚ, 
Α΄ τηδᾶ, ΤΟΥ ΙΔ}15, ΠΟῊ ἰΘΙΏΠΘΓΟ ἀϊοῖδ ᾿ηθΙ 6 Πῖο : 
λογηυβ σϑοῖον, ἰοϊὰτη χὰὶϊ οΘοπ 1 ΟΥ̓Ρ6Πι, 
810 ἔδταϑ : ΕἸαῖ ; βίπηι} εἰ δῖ. ΕΤρο Ἰοοανιῖ 

ἴετ εἴ ἰπ ὑηδπὶ 9οτίοι τϑὰδοῖ! σοπιρίοτῖβ τῶδηα,, δἰοαϊ ἰεϑιδηϊυν οἱ ᾿ρ88 Ῥγαία- 
το εἰ ΓΔΒ Ομ 68 φυξεάδηι ργοβὰ οζγαϊϊοπε βοτὶρίς, 40 ἰεχῖυΐ ροειίοο μδδβϑὶπι 
Ἰη[ετ]εοῖδΒ, ἃ ΠΟΙ 5 ργὶπιὶβ 500 αυδαια ἰοοο τεβϑι τα! δυηῖ, Ἰΐαχυθ πιοάο τυ] αιῖ, 
τηοῦο ἱπιογρο δι οπὶ 5 δυςῖὶ, σδυιῖο δαπιοάυπι βυηῖ Ἰερεπάϊ. υ)υ5 φαυίάοπι ΡΥ πᾷ 

ΡδΙ5, 1-228, υἱάθῖυῦ ΔῸ ὑὴδ ργοΐ 556 τηδηυ, ρϑυοδδ δ ΛΘ ΟΠμ68 Ρ8558; 48 

ΒΟ΄ΌΜ ΟΡ, 6 ἀὐνευβὶβ ΕΠ Υ5 ἃς ὈΥΈΒΟΓΙ ἢ 6 ἰδ ο ηἾΐ5 Πἰδτὶ ΥἹ]], ὃ 2, σοπδαῖδ κυηῖ. 
Οοηίεν ἔχο. ποβῖγ. Υ, σδρρ. 10 εἰ 12 ; ἰΐθπη ἰπ Βοος ρβ80 νοϊυπιίηα ἰπιγοὰ, δὰ 510. 
- ἴ,. ς444ᾳ. Ἐχογάϊυπι [δυςοϊοτῖκ, υἱἱ νἱάοῖαν, ρτὶπιδγ}}].--- 8, 5464ᾳ. Μυπάϊ οΓΘδίϊο.-- 

τόμῳ, Ὁ}1λΟ 8}1ἃ ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου, 8. Οοἀά. πόσα δ᾽ ἔσσετ' δυΐ ἔσσεται: 
αι εἴ 4]α ἀῆρο ἰἰἴὰ]05 τεϊϊυογα. ΟΟΥΤ. Ορβ. Ν 

1. ζδὰ ἃ ῥγίποιρῖο πὰ ἀρχομένη 86. Οἷν. ΠΙ, 211. 
ναΐδαι [ἐπιΐπϑτι ἰάεοχυς 5, Ρ.}]Δπ ἄθθο-ὀ 8. Υἱάεῖυγ ἢυς τεϑρίσεσε ρϑευάοσυ μὰ» 
ἴαῖ. δὲ φομογαιϊ πα), 4185 ἰς ἱδηρὶῖ, αἰδῆυδ ἱπ ῬὨΙοραϊτάθ, Ρ. 250 εἰ 2δὅ, 
δυρρυϊδιίομα υἱάβ ποῖ. δὰ ἢ. ]. οὐ. ΒιΡ. 



284 

1ο 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Α. 

Εἴπας, Γεινάσθω, καὶ γείνατο. ἥδρασε γὰρ γῆν 

Ταρτάρῳ [ἀμφιθαλὼν᾽, καὶ φῶς γλυχὺ αὐτὸς ἔδωχεν, 
Οὐρανὸν ὕψωςε, γλαυκὴν δ᾽ ἥπλωσε θάλασσαν, 

Καὶ πόλον ἐστεφάνωσεν ἅλις πυριλαμπέσιν ἄστροις, 
Καὶ γαῖαν κόσμησε φυτοῖς, ποταμοῖσι δὲ πόντον 
Χευ[ομένοις] ἐχέρασσε, χαὶ ἀέρι μίξεν ἀυτμὰς 

ιὉ Καὶ νέφεα δροσόεντα ᾿ τιθεὶς ἄρα καὶ γένος ἄλλο, 
ἰχθύας ἐν πελάγεσσι, καὶ ὄρνεα δῶκεν ἀήταις, 

Υλαις δ᾽ αὖ θῆρας λασιαύχενας, ἠδὲ δράχοντας 

ρπυστὰς;.... καὶ πάνθ᾽ ὅσα νῦν χαθορᾶται. 
,ν. Ἂν ' Ἢ ὃ » 9 ᾽ Α , ,,.. 9 46 

Αὐτὸς ταῦτ᾽ ἐποίησε λόγῳ, χαὶ πάντ᾽ ἐγενήθη 

420 χα χαὶ ἀτρεχέως " ὅδε γὰρ πέλετ᾽ αὐτολόχευτος, 

Οὐρανί ὅθεν καθορῶν " [οὕτω] τετέλεστο δὲ κόσμος. 
Καὶ τότε δὴ μετέπειτα πλάσεν πάλιν ἔμπνοον ἔργον, 

Εἰχόνος ἐξ ἰδίης ἀπομαξάμιενος νέον ἀνὸ ρα, 

Καλὸν, θεσπέσιον, τὸν δὴ κέλετ᾽ ἐν Παραδείσῳ 

“Ὁ ἀμόροσίῳ ναίειν, ὥς οἱ καλὰ ἔργα μεμήλῃ. 
Αὐτὰρ ὁ μοῦνος ἐὼν Παραδείσου ἐριθηλέϊ κήπῳ, 
Προσλαλιὴν ποθέεσχε, χαὶ ηὔχετο εἶδος ἀθρῆσαι 

ἄλλ᾽, οἷον αὐτὸς ἔχεν. Τοῦ δὴ Θεὸς αὐτὸς ἀπούρας 

Ἐχ λαπαάρης [ὀστοῦν], ἐποιήσατο Εὔαν ἀγητὴν, 

20 Κουριδίην ἄλοχον, ἣν δὴ πόρεν ἐν Παραδείσῳ 
Τούτῳ συνναίειν. ὁ δέ μιν κατιδὼν, Ἷ θυμῷ 
Θαῦμ᾽ ἔχεν, ἐξαίφνης κεχαρημένος, [οἷον ὁρᾶται 

ντίτυπον μίμημα" σοφοῖς δ᾽ ἠμείδετο μύθοις, 
4 7 .ΩΔῸΣ ᾿ ς...4.9 

Αὐτομάτοισι δέουσι" Θεῷ γὰρ πάντ ἐμεμήλει. 
Α 2 ’ 2 4 “ Οὔτε γὰρ ἀχρασίῃ νόον ἔσκεπον, οὔτε μὲν αἰδῶ 

[ἄμφεχον], ἀλλ᾽ ἦσαν χραδίαις ἀπάνευθε καχοῖο, 
Χὼς θῆρες [βαίνεσχον ἀποσκεπέεσοι] μέλεσσι. 

-- 22,.344ᾳ. Ηομμη18 ΟΓΘδΙΟ οἱ ἰδρδυβ. --- 

10. (οἀἀ. ἀμφίσαλον νεὶ ἀμφὶ σάλον: 
εἴν. Ἰηΐτα, 119. 

14. Οοἀά. χευάμενος τνεὶ χενάμενον : 
ὯΟῸ5 ΟΟΥΤ. Ἐδὶ δυΐεῃι χεναμένοις ΡΤῸ χυ- 
ϑεῖσι, υἱ 8118 πιυ]ῖα 5:Π|}}}8 1π 5:0}]115, 
οἱ ἴῃ ογδουΐϊο φιοάδιη δρυὰ Βοηιοὶυμι 
δὰ Μαϊαὶ. ποτεχεύατο ρτῸ προσεχύθη. 

18. γετσβιβ πιυτϊι5. Ῥοβὲ ὅσα (δεῖ. 
δἀάϊὰοταὶῖ ὁ οοη). χυχλόσδ. ΝΟΒ τρδἰτπιι5 

δρ᾿μοῖο ΒΌΡροΠεΓο αυοάν!δ ροΘι Σου Πὶ, 
[ογίδββθ χνανούς, 5᾽ει ΠΡ. ΧΙ], 160, 
ἑρπυστὴν χνανόχρωον, εἴ Νἰδπάτ, Τμον. 
438, χνανόν τε [νυἱρ. οὐπὰὶ ἀυρ) οὶ δο- 
ςοπῖυ χύανόν τε} δράκοντα. 

20. ϑυϊά. : αὐτολόχεντος, αὐτογέννη- 

τος, ὁ Θεὸς ὁ ἀγέννητος, ἰοτία58915 ἀχ ἢος 
γογβα. Οἶγ. Ῥγοαι. 17. 

21. ἀοαὰ. οὐρανὸν καθορῶν, ἃς ἀε- 
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Τατυῖαγοβ οἰ ποΐδτη ᾿ΘΠΘὈΓΒ- οἵ σΌΓΡΙΙΘ ἰΘΓΓΘΙΙ : 

το Πυῖϊςα ἀφάϊτ ᾿Ἰαμηθη: βυ Ρυοχιῖ ἢ ἀγάαϑ σου} 
Εχιοπάϊι ρἴδυσαπι ρ6]αριΒ; Θοηνεχδααδ τ ΔρΡΤ 
ΕΓ ΟΙ8 ΔΒ ΓΟΓΌΠΙ οἰηχὶς γΓδαϊαηῖα ΘΟΤΟὨΔ ; 

Ἐπ τοστάπὶ ΟΥπᾶυῖ Ρ] Δ η118:; οἱ Παπηῖηα ροηῖο 
Μίδου αἴαμάθῃβ : τὰριάοσαιθ ΡῈ Γ Δ6σὰ υθηῖοβ 

15 ϑράγϑιξ, εἰ ᾿πῃ| ΓΘ ΓΆ8 ὨῸΡ6Β : Π]η6 866 0184 ογϑανυ 

Οπιπηίρσαπϑ, οἱ ρί8ο68 ὑπ 18, νθητβαὰ6 νοι ο 68 
[πηι ἰ511, 5] ν 1546 ἔδγαβ, ΔΗ ΓΊΒ4 6 ἀΓΔΘΟΠΘΒ ; 

Ῥογάὰθ οἴποπι ΠλΠ4] ϑπηρίδχυμι φυοἀουμηαι6 υἱάθγα αϑῖ, 

[086 νοΐθῃβ νθῦθο ἔδοιξ - νϑῦθο οπηηὶᾷ [λοῖᾶ 

240 Εἰ ρεγίροϊα β:πιὰ] : τηδηδῖ ᾿πηπλι18}}}}18 1116, 

Αὐοῖογ οἵ [Ρ86 8ι], ἰοΐυτη ἀδθρθοῖαϊ Δ} δ]ἴο. 

510 ἴδβθογ ἱπιρ]οῖαβ ταυπάϊ. Ταπι ἀθπι 486 ΥἹνὰπὶ 

Εδοῖῖ ορυβ, ρσοργία ἀποθῃβ Δ ᾿πιΔρΊη6, ρα ]ογυτη 

ἘοΥΠοϑυμηα6 ΥἹΓΌΠΙ, ΟΔΙΏΡΟΒ 4016Πὶ }115811 ΔΙΠΟΘΠΟΒ 

45 [ποοΐογὸ, αἴ ΟὈΣῚΒ ΟρΡΘΓΆπιὶ παναγαῖ ΠΟ; 6818. 
Ηιϊςο νοσο, ἀυχμη 8ο]ι.8 οὐἹὶ νἱν ἀδγῖὰ ἰδἴϑ. 

δαουπαο Βδγιοηδ ἔραϊ νυ]τυτηααδ ροϊεραῖ 
Οὐ Βιμλ ] 6. ϑρθοῖδγθ βὺ0. ΤΌΠΟ ἸρΡδ18 ὉΠ8ΠῚ 
Εσιρυ Ἰαϊοτὶ οοϑῖδπι Ρδίογ, εἴ ἀβαϊ Ενδηι 

30 ὕχοτγοιη, 408 υποῖδ νἱγὸ ἔθ] οἱ 5 ΠΟΥΤΒ 
Περετοῖ. ὕι νάϊ Ἰανθ 15, ργοργιαὰδ ποῖαν “- 
Ἐχοιρ αν ἔοστηθ, βιυρυϊ, ᾿οϊαβ406 Γεσθῃζθιη 
Ηδυβιὶ ᾿ατἰ4π|, οἴ ἀοοῖδβ 184π|ὶ τε δῦ νοὺθβ 
ϑροηΐθ βὺ8 ΘΟρΡΙΣ : Π8Π| 810 ἀἸροββεγαῖ δὐοῖου. 

95 Νεοοάυχῃ 1118 πηθηΐ68 Οἰἶ!80.8 ΒΘ Ὠ510118 ΘΓΓΟΥ 

γεϊαγαῖ, Π6 0 τη γα ρυἀΟΥ : 56α σογά!θ 5 ΟΠ 8 

Ἐγδὺβ ἀρδγαῖ, πα 1406 ΘΥγα ρδηϊ ΠΊΟΥῈ ἔδθγΊηο. ᾿ 

ἡτιάα ὑποτετέλεστο, 08] ΟἸἑτὰ ΠΟΒ5 6 οοη͵. 
οὔπω τετέλεστο : ἤθη. ῬΑτΙΟΓ 6 σοι]. 
οὕτω 50γρίμωιια, ἄυςα [,δοϊδηῖϊο, Ὀὶν. 
[πεϊι. ΥἹΙ, εδρ. 5, ἰΐϊὰ βου θεῖα: « Ῥογ- 
« ἴεει]5. οἴη! υ5 408 δὰ σοπα  ἰοποηὶ 
« τουηάϊ ρου περδηῖ, Πουηοπὶ πηχὶϊ. » 
Εἰ εἴτ. ἀεηοβ. σΔρ. 2, ν᾿ 1. 

428, ἔχ το Υ1Π], 2600. 

25. Οἴγ, ΠῚ, 220. 
26, ϑ8ι]ο οοἀὰ. ἐριθηλέϊ, οοηῖτα τηοίτυτα; 
υἱὰδ δὴ ἡδέϊ ρἰδοθδῖ. 

29. Οοἀά. τούτον γεὶ τούτῳ, υδὶ ῃ05 
ὀστοῦν εχ Αὐγαῖϊ! οοη]. 

82. Οοἀά. οἷος : Π05 ΠΟΥΡ. 
48. Οἴν. ᾿ηἴτα 8983, εἰ ΥΠΠ|, 210, φυο 

ἴδιο υἵζόσχια ἰοοοὸ Ἰἰοηξα δἰΐατα ἱπάυ 
ΒΘΏ511Π. 

86. Οοἀά. εἶχον νεὶ ἄμφω εἶχον, υδὶ 
Ὧ05 ἄμφεχον 6 ςοῃΐ. 

81. Οοἀά. καὶ ὡς θήρες δὴ βίνεσκον 

(4111 ἀδαίνεσχον) ἀπὸ σχοπίεσσι (νε] ὑπὸ 
γογΡο ἀποσχοπ.) μέλεσι : Ω05 ΘΟΤΤ, 
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Τοῖσι δὲ χαὶ μετέπειτα Θεὸς ἐφετμὰς ἀγορεύσας, 
Δεῖξεν τοῦ δένδρου μὴ ψαύσειν. Τοὺς δὲ μάλ᾽ αἰνὸς 

40 Ἐξαπάτησεν ὄφις δολίως, ἐπὶ μοῖραν ἀπελθεῖν 
Τοῦ θανάτου, γνῶσίν τε λαδεῖν ἀγαθοῦ τε χαχοῦ τε. 
ἀλλὰ γυνὴ πρώτη προδότις [τις] γίνετ᾽ ἐχείνῳ, 

ἢ δῶκεν, τοῦτον δ᾽ ἀδαῇ πείθεσχεν ἁμαρτεῖν. 
ὃς δὲ γυναικὸς ἔπεσσι πεπεισμένος, ἐξελάθεσχεν 

45 ᾿Αθανάτου χτίστου, σαφέων δ᾽ ἀμέλησεν ἐφετμῶν. 
Τοὔνεκεν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο λάδον κακὸν, οἷον ἔπραξαν. 
Καὶ τότε δὴ γλυκερῆς συχῆς πέταλ᾽ ἐμπείραντες, 

᾿σθῆτας τεύξαντες, ἐπ᾽ ἀχλήλοισιν ἔθηχαν, 

Μήδεά τ᾽ ἀμφεχάλυψαν, ἐπεὶ σφίσιν ἤϊεν αἰδώς. 

δοὸ Τοῖσιν δ᾽ ἀθάνατος κότον ἔνθετο, χἄχδαλεν ἔξω 
᾿Αθανάτου χώρου. Τόδε γὰρ τετελεσμένον ἦεν 
Θνητοῖς ἐν χώρᾳ μεῖναι, ἐπεὶ οὐχ ἐφύλαξαν 
᾿Αθανάτου μεγάλοιο Θεοῦ λόγον ἀΐσαντες. 
Οἱ δ᾽ ἄφαρ ἐξελθόντες ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 

55 Δάκχρυσι καὶ στοναχαῖς δεύοντο " ἔπειτα δὲ τοῖσιν 
θάνατος Θεὸς αὐτὸς ἔπος προφερέστερον εἶπεν, 

Αὔξεσθε, πληθύνεσθ᾽, ἐργάζεσθ᾽ ἐπὶ γαίης 

ἐντέχνως, ἵν᾽ ἔχητε τροφῆς κόρον ἱδρώοντες. 
ὃς φάτο τῆς δ᾽ ἀπάτης τὸν ἐπαίτιον ἑρπυστῆρα 

θο Νυδύϊ καὶ χενεῶνι ποιήσατο γαῖαν ἐρείδειν, 
Πιχρῶς ἐξελάσας" δεινὴν δ᾽ ἔχθραν προΐαψεν 
ἔν μέσῳ ἀλλήλων - καὶ ὁ μὲν κεφαλὴν προφυλάσσει 
Σώζειν, ὃς δὲ πτέρναν, ἐπεὶ θάνατός γε πάρεστι 
Πλησίον ἀνθρώπων χαὶ ἰοδόλων χαχοδούλων. 

6 Καὶ τότε δὴ γενεὴ πληθύνετο, ὡς ἐχέλευσεν 
Αὐτὸς ὁ Παντοχράτωρ, καὶ αὔξανεν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ 
Λαὸς ἀπειρέσιος, Οἴκους δὲ μὲν ἐξήσχησαν 

Παντοίους, ἠδ᾽ αὗτε πόλεις χαὶ τείχε᾽ ἐποίουν 
Εὖ καὶ ἐπισταμένως. Οἷσι πολυχρόνιον ἧμαρ 

γο ὥπασεν εἰς ζωὴν πολυήρατον " οὐ γὰρ ἀνίαις 

-- θδ, 344ᾳ. Ργίμιδ Βοιαίμυπι ζεπεγαῖο [1υδπὶ οι ἰάδγυτῃ συόσοᾶγε μροδεὶβ]. -- 

40, 54. ἔχ Ἰἶρτο ΥΠΠ|, 261, 54. 41, ΑὮ προ] οὐπὶ Το σδηπο ἀμ» 
42. Οοἀὰ. τις ποὴ αρεπὶ : δάαϊάϊτὶ πείραντες, εχ Ηοπιοτο, β, 426} 

μι. ε οοη]. διά δὴ πιοὶΐυ9 πως ψ|8ὰὴ 50. Οοἀά. ἔθετο : ΠΟΙ ΟΟΥΤ. 
τις δἀἀογεῖυτ 88. ἀπ εἰσαΐσαντες ἰεραπάυτῃ τρεϊτὶ 

ἮΝ 
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Ουε!8 δυβῖογα θυ ἰγα ἀθῃ8 ργεοσρία, οανθηάυτ 
ΑΥ̓ΒΟΓΊΒ οβίθ πα! συϑῖα. 5864 ραβδί πγι8 1108 

4άο Ὠεοθριῖ ΒΟΓΡΘη8, αἱ ἴῃ δἴγαβ τη Οὐ 8 Ἀ Ι γθηῖ 
[πδ1 4188, βοϊγεηΐαχιιθ θοπαπ ργανυπηαι αι εββεῖ. 
Οδρῖδ ρῥυῖοσ, δοχηϊΐθιη ᾿ποδαϊαπι πα ]6 ρογά 11 ὉΧΟΥ, 
Οὐ ἀεάϊὶ, εἴ ρατγίθῃι βυδϑιῖϊ ΘΟ ΒΟΊΒΟΘΓΘ ΘΌΪ]ΡΘ. 

ΠΠ16 πῖπ}18 Βροηβ8ὲ [861}}8, Τ]ΒΡΏΙΑΙ 6 ΡΑΓΘΏΙΙ8 
45 ἱπιηθαιοσ, πε! βργονὶῖϊ τι ηλλὰ8 Π]8Π} 688 86 1.888. 

510 Βοπᾶ τημΐδγεγα Π18]18 : ἐἃ ὈΓθοπη18 ἴδοῖὶ, 
Ναπι ργίχηυπι, 6 ἤσα ἀεοοιριῖ8 ἔγομάϊθυβ, ΡΟΣ 
Οὐυδβ νἱοῖηδ τ0}11}, νοϑίθβ 5:01 πγαϊαδ ΟἸΓΟΙΙΠΙ 

Νεργα ἀδάθγε, πόνο βου πϑβοθηΐθ ρΌΔΟΣΘ, 
50 Αἱ Πεῦβ οπηηϊροΐθῃβ ᾿υδῖ8 ΒΟ ΘΒ} 1Γα, 

Ὠε)δοϊοβφαδ Πογιϊβ ργοοιὶ ἱπλπηον ἴα ΠΡ .8, ἱγ6 
581} ἴῃ Θχβ] πη, οἴ ΟΊ ΡῚ8 ΠΑ ΙΑΓΟ ΓΘΙΠΊΟΙΙΒ, 
ἰλοτηὶ χαοπίδημ ἰΘρῈ πὶ ΒρΓΌν ΘῈ ῬΑΓΘΠΙΒ. 
Οὐ! 5ἰπιὰΐ Ἔρτθ 881 ̓ θι  ροσταπὶ ἄγνα, ἀοογθ η 

55 Οαροτγυπηῖ Ἰδοῦ πι18 ρα αι οἰαπάογε : αἱ 1108 
ΑΠἝαιϊυβ σθηἸΟΥ νΘΠΘΓΒΠΑ18 νο ΡΒ ΠΕ: 

Ογεβοῖῖθ, τυ] ΠΡ] 1οαῖα ραπιιβ, ἀπγυχη.6 ΡῈ ἀγΐθηι 
ἘΕχογοθῖθ δοϊυμ, υἱἱδπὶ βυάογα ρασϑηῖβθδ. 

δῖ. δῖ, δ οἱ ΓΘ. Τγ8}1 ΘΧῚ ΙΑ }}18 ΔΗρΊΘΙΩ 
6ο ἴῃ Ἰαῖυβ οἱ νεηίσεμι ἴθγσιβ ΔαγΘΡίΔσΘ σΟΘρΊ, 

Αογῖβυβ δχδριίδηβ νϑγθὶβ ; οἀϊοααδ τϑμδοὶ 
ιν βιῖ πλθάϊοϑ:. οαραϊ Ὦϊ6, οαἰοθιι 1116 ἰδίας. 
Ουρρε βυθεβὶ Δμοαρ8 ἰδῖἢϊ αἸβογίπηθη, αἰσΟϑ686 
Ὀιββοοίδηβ, μοι ῃοβαια θη θη] ΓΟΒαῸ 6 ἀγβο 68. 

66 Ηἶϊΐπο ρϑηυβ Βυπιδηυμι, βιοαῖϊ τηδηἀδνεγαῖ 056, 
ΜΡ] 1οἱ οσονὶῖτ πυσηθρο. ΒΡ] 608 τηϑρια ΡῈ. ΟΥΡΘΩΣ 
Ἐχϑραιἴα πονυηλ. ΙΔ ΙΏΟΧ τί ἀοΙΠΟΤΌΠΙ 
Τεοῖᾶ Ῥᾶγϑηϊ : 0Γ0 65 811} τη ΓΟΒαῸ6 ΘΟΤΟΠΔΗΪ, 
ΑσΈΒοΙ ἱηρέπῖο. Οὐ ε18 ᾿Ἰεπιροτὰ ἰοηρα ἀαΡδηΓ 

γο ινεμῃάϊ : Ποαὰ6 Θπίπὶ ρταν!θυ8 ἴπὶ ΟΟΥ̓ΡΟΓᾺ ΟἸΤΊΒ 

οδυδαῦ Ὗεὶ υἱ ἰηΐτα, 111. εἰσαΐοντες εᾶρ. ἴ, ν. 22, ἰἴατπ οἂρ. 8 εἴ 9, ποῦ 
Ὥδηὴ πιοίτίοα ΘΙ] θα ἰπ θυ σέγρο Ϊ8- δεῖ; δ6ε4 πυϑαυδπι, υἱ Ὠἷς, ὀχευπεῖθυε 
Βμογδῖ. Ὁοὰά, αυϊάδπι ἀείσαντος, υπὰδ 6 Ῥαγδάϊδβο ἀϊοῖα. 
υοϊεραῖ Ορε. αἰὲν ἐόντος, 8415 τεοῖα. 59. ΑἸ οοὐά. ὑπαίτιον. 

51. 1ρ51881π|8 διηἴ σεῦ δμθδθοθ, ΕὈΘΊ, 84. Οίγ. ἰηΐγα, 91, 94. 

᾿ ΜΝ» 

“΄. 
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Τειρόμενοι θνῆσχον, ἀλλ᾽ ὡς δεδμημένοι ὕπνῳ, 

ὄλέιοι οἱ μέροπες μεγαλήτορες, οὗς ἐφίλησε 

Σωτὴρ ἀθάνατος βασιλεὺς Θεός. ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ 

ἥλιτον ἀφροσύνη βεδολημένοι. Οἱ γὰρ ἀναιδῶς 

»" Ἐξεγέλων πατέρας, καὶ μητέρας ἠτίμαζον, 
Γνωστοὺς δ᾽ οὐχ ἐγίνωσχον, ἀδελφειῶν ἐπίδουλοι " 

Ἦσαν δ᾽ ἂρ μιαροὶ, χεχορυθμένοι αἵματι φωτῶν, 
Καὶ πολέμους ἐποίουν. [ἐπὶ δ᾽ αὐτοῖς] ἥλυϑεν ἅτη 

Ὑστάτη, οὐρανόθεν βεδολημένη, ἢ βιότοιο 
80 Δεινοὺς ἐξεῖλεν" τοὺς δ᾽ αὖ ὑπεδέξατο ἄδης. 

ἄδην δ᾽ αὖτ᾽ ἐκάλεσσαν, ἐπεὶ πρῶτος μόλεν ἀδὰμ 
Γευσάμενος θανάτου, γαῖα δέ μιν ἀμφεχάλυψε. 
Τοὔνεκα δὴ πάντες οἱ ἐπιχθόνιοι γεγαῶτες 

ἀνέρες εἰν Αἴδαο δόμοις ἰέναι καλέονται. 

85 ᾿Αλλ᾽ οὗτοι πάντες καὶ εἰν ἀΐδαο μολόντες 
Τιμὴν ἔσχηχαν, καὶ ἐπὶ πρῶτον γένος ἦσαν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τούτους ὑπεδέξατο, δεύτερον αὖθις 
7 ὧν καταλειφθέντων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων 

ἄλλο γένος τεῦξεν πολυποίκιλον, οἷς ἐμεμήλει 
90 ἔργ᾽ ἐρατὰ, σπουδαί τε καλαὶ, καὶ ὑπείροχος αἰδὼς, 

Καὶ πυχινὴ σοφίη " τέχνας δὲ μὲν ἐξήσκησαν 

Παντοίας, εὑρόντες ἀμηχανίαις ἐπινοίας. 

Καί τις μὲν γαίην ἀρότροις ἐξεῦρε γεωργεῖν; 

ἄλλος τεχταίνειν " ἄλλῳ δὲ πλέειν μεμέλητο, 
95 ἄλλῳ δ᾽ ἀστρονομεῖν καὶ ὀνειροπολεῖν τὰ πετεινὰ, 

Φαρμαχίη δ᾽ ἄλλῳ, αὐτὰρ μαγικὴ πάλιν ἄλλῳ" 
ἄλλοι δ᾽ ἄλλα ἕκαστα μεμηλ᾽ ὅτα] τεχνώοντο, 
Γρήγοροι ἀλφηστῆρες, ἐπωνυμίης μετέχοντες 
[Τοιαύτης], ὅτι, φασὶν, [ἀκοίμητον] νόον εἶχον, 

τοοὸ ἀπλητόν τε δέμας - στιδαροὶ μεγάλοι τ᾽ ἐπὶ εἴδει 

-- 81, 544. ϑεουμδ βοῃογδῖῖο, ΕΡΤΟΡΟΓΟΥΊΩ). -- 

11. Εχ Ἠεβίοάο, Ορεγ. 116, υπάθ εἰ 88. Αἢ ροῖϊυ5 ἀμφεκάλνψεν 
τυ τὰ βοσυθηϊυπι. “86. Αι ὕὑη0 γψογρο ἐπίπρωτον ἢ (Οἴν, 

18. Οοἀά. ἔση δ᾽ αὐτοῖς : ΠΟ5 ΘΟΥΤ. ἐχ ἐπὶ πρώτην νεὶ ἐπιπρώτην, Υ͂, 21, εἰ 
-Αὐταῖϊ οοπη). Μίπυ5 ρἰδοαῖ, πλΐμυ5 χυὶρρε ΧΙᾺ, 28. Ηδροηὶῖ δ, γ}} 15: 4118 χυοχυς 
Ροοϊίευπι, ἐπὶ δ᾽ αὐτούς, 10. ΧΙ, 11, εἰ υβπιοὰϊ σοπιροβίϊα ἐπίπας, περίπας, εἰς., 
Ιοοο πἴης ἀμυοῖο. 86εἀ ἀυ᾽α ομηηΐδ. 

ἾἿἮ͵ 
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Οομβοιϊεραπίιτ; ρῥ]αοϊάοαιαα 8: }}πἸπ|ὰ 8οπληο, 

Νουβ οργερεθαὶ νἱδ βδουγὰ Ὀεϑαδῖω. 
ἘΔ 1665 εἴ ΤηΔΡΏΔΏΙΠ,), 4108 511Π|Π|Ὲ8 ἀτηᾶν! 
Ἀοχ Πευβ. Εἰ ἰἀπιεη Πο8 ΟἸ1πὶ ἀδπιεηιῖα σΕρΙΣ, 
Ουυπι 74πὶ π0}}} 15 ΔΙλΟΥ ραίγυτῃ, ἀὰϊ ΓΘν ΕΓ ΠΤ πηΔΊΡΙΠΙ, 

(ορπαῖβ ποη α]}8 ΠΟΠΟΒ : 4υΐϊη ἔγαι συ 1ρ0515 
Ἰηβι ἀἸαθαηΐαν, ρευνεσϑὶ, βαηρτιμθ ἴω αι, 

Αἰἴχοοθϑ Ρ6}}18 : 4105 υἱτίτηα ρϑγου εἴ ἱγὰ, 

Ὧδε οδ]ο ἰδοῖοβ ἀὰϊ ἀυγὰ πηοσῖθ ρεσθμιρῖοϑ. 
΄8ο Οτγουβ 605 ΘΕρΙϊ, ρΥΘΟΟ 4] Πποιμλῖης ἀἸοῖα5 

δι Ηδάεβ, χυοὰ ρυϊπλιβ δοὸ ἀδβϑοθηάουῖ Αἀδηι, 

 Ἐχρογῖυβ τηογιῖβ ἰερθπη, ἸΘΥΤΆ 406 Ταροϑίι5; 

ὕπαε Ποπηίηθ5, φυοΐχαυοι ἔμοτιηῖ, 16} 18 ἃἰ απιηὶ, 

᾿ Ἰηξογηαβ δά 56 465 ἀϊσυπίυν δάϊγα. 
85 Νδο πηϊηὰβ Ἰηΐοσθα, 4108 ΡΥΪΠιΟ8 ἀρϑίαϊ Οτγοιβ, 

ΟΡ φσεπυβ δῃιτχυυπιὶ ργῖηο ἀδοογϑηϊῦ ὨΟΠΟΓΘ. 
Η!5 5ββϑηιεὶ 1π0]ι1518 ἴογτα, σεηυβ ἰπ46 βεουπάυπη 

Οομβανι Πδυ8 6 γο] 4 }8, 405 ρ] αγίπια νἰγῖυ8 
Ἐχοιῃϊ ἔαιο. ΝᾺ] μᾶς ριβ: ΠΙΙΟΥ εβῖδβ, 

90 {Π||ὺ1 8118 ορϑγυμ, οδδίοααθ ραάοχα, 
Ελὶ ἀἸΒΟΙΡ 115 να ΓΙ 5; ἀυίθβαι οο]υδηῖ 
85 παΐυτα βαρὰχ οἱ 4085 δχίυπαιϊ ορεδῖδβ. 
Ηϊο ἴεσταπι ἀοοσυϊῖ ἔοάογα; 1116 ΓΑ Γ111ἃ ΡΥ 5 

Ιηγνθηῖῖ : ΄υϊάδπῃ ἰογτοηῖα Πα πιηᾶ ἰγαμαῖ : 
95 51ά6γα βυβρθοϊδῃηϊ 411, αἰϊεπά πῖνε γο] ογὰ πὶ 

ΑὈΡΌΓΙΙΒ, Τ]ΔΡΊΟΟΒ σἰϊὰ5 δαϊ ρῥῃδυτηδοᾶ ουγδηῖ : 
ΑΤΙΙ ΄υϊδαθα Βυ28 νᾶοδῖ ἱΠΙΡΙΡῈΣ εἴ βία ὑγρεῖ, 
πάε Ἀδρεγίογθϑ ἢϊ βυηὶ ὙἹρΊ] Β486 νοσαῖὶ, 

Αὐτϑοῖδβ αυοα ΠΟΗ βἰπογθηῖϊ γα Ό! ΈβΟ 6 πηθηῖ68. 
100 Νειρτα βἰμλαὶ να] άα, εἰ ἔοσιβ ργοόσαγα ᾿ΓΘΠ 6} 418 

92. Οοἐά. ρ]ειίᾳυε, οἴ πο5 οΟἸϊπι, ἀμη- 
χανίας ἐπινοίαις : ηὰυπης σοτΓ. ἐχ ΤὨδορῃ. 
885, υθὶ᾽ 6εὶ : Μητέρ᾽ ἀμηχανίην ἔλαδον. 
Οἴγ. εἴϊδπι ΥἿγα. ἀθογρ. 1, 146. 

91. Οοὐά. μεμηλότε, ργαῖδν τηπὶ 
[ογῖδββε Βοειϊι]εϊα απ, ἰῃ 4υο γοϊκΚαιδηῃ, 
ΥἱΓ ἀοοίιι5, Υἱδιι8 δϑὶ 8:01 Ἰθβεγε μεμηλό- 
τα, υἵΐᾳιια τεοῖα. Νοβ συπ)δοϊιγαμ ᾿ᾶῃο 
οσυρ! δ δηιρί δοιϊπιυν, δὶς ἴδιηθι υἱ ἸΕΡῚ 
ξαδ] ἐταυ5 ἰπ υεσϑι} 5 ἰπ| 110 ἄλλοις, 

99. Οοἀά. ταύτης, υδὶ πο5 τοιαύτης, 
βίοι! ἴεγα παντοίους οἱ παντοίας, 5ιρτᾶ 
08, 92, ρδγιεῦ αα νϑῦϑιιπὶ 5θηϊ εηΐδηι 
τεὐεοῖα, Ὠοϊπάα ᾿ἰάοπι εοὐά, ὅτι φασίν 
γεὶ ὅττι φρεσίν δεὺ φρεσσίν, Ἰεοιίοης υἱ}- 
(6 ποῃ 5881|5, 1:6 ποῦ ]5 (άσπι, σοΓῖα ; 86 
ἀεῖπάθ οἵὴμοβ ἀχύμαντον, ΤῸ 4110 ΠΟ5 
ἀκοίμητον, υἱ ᾿Ἐγρήγοροι, « ΥἹρ.1ε5», 
ἰυγὰ νοςδτὶ ροϑϑιηῖ. 

100. ΑΙ} οοὐά. ἄπληστον. 

5" »" 
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Ἦσαν ὁμῶς" ἔμολον δ᾽ ὑπὸ ταρτάριον δόμον αἰνὸν, 
Δεσμοῖς ἀῤῥήκτοις πεφυλαγμένοι ἐξαποτῖσαι, 

Εἰς Γέεναν μαλεροῦ λάδρου πυοὸς ἀκαμάτοιο. 

Τῶν δὴ καὶ μετέπειτα πάλιν γένος ὁμθριμόθυμον 
Ἐξεφάνη τρίτατόν γε ὑπερφιάλων ἀνθρώπων, 
Δεινῶν, οἱ καχὰ πολλὰ παρὰ σφίσιν ἐξεπονοῦντο. 
Καὶ τούςδ᾽ ὑσμῖναί τ᾽, ἀνδροχτασίαι τε, μάχαι τε 
Συνεχέως ὥλεσχον, ὑπέρθδιον ἦτορ ἔχοντας. 

ἔχ τῶν δὴ μετὰ ταῦτα χατήλυθεν ὀψιτέλεστον 
Ὁπλότατον γένος ἄλλο, μιαιφόνον, ἀκριτόδουλον, 
ἀνδρῶν ἐν τετράτῃ γενεῇ " οἱ πολλὰ χέεσχον 

Αἴματα, οὔτε Θεὸν δειδιότες, οὔτ᾽ ἀνθρώπους 
Αἰδόμενοι. Νάλα γάρ τοι ἐπ᾽ αὐτοῖσι βεδόλητο 
Οἰστρομανὴς μῆνις καὶ δυσσεδίη ἀλεγεινή. 

Καὶ τοὺς μὲν πόλεμοί τ᾽, ἀνδροκτασίαι τε) μάχαι τε 
Εἰς Ἑρεόος προΐαψαν, ὀϊζυρούς περ ἐόντας, 

ἄνδρας δυσσεθδέας. Τοὺς δ᾽ αὖ μετόπισθε χόλοισιν 

Οὐραάνιος Θεὸς αὐτὸς ἑοῦ μετεθήχατο χόσμου, 

Ταρτάρῳ ἀμφιξαλὼν μεγάλῳ ὑπὸ πυθμένι γαΐης. 

Καὶ πάλιν ἄλλο γένος πολὺ χειρότερον μετόπισθεν 

ἀνθρώπων ποίησ᾽, οἷς οὐκ ἀγαθὸν μετέπειτα 
θάνατος Θεὸς τεῦξεν, ἐπεὶ χαχὰ πόλλ᾽ ἐπονοῦντο. 

Οἱ γὰρ ὑδριστῆρες πολλῷ πλέον ἢ ὅτ᾽ ἐχεῖνοι, 
Γίγαντες σχολιοὶ, μιαρῶς δύσφημα χέοντες. 

Μοῦνος δ᾽ ἐν πάντεσσι διχαιότατος χαὶ ἀληθὴς 

ν Νῶε, πιστότατος, χαλοῖς τ᾽ ἔργοισι μεμηλώς. 

Καὶ τῷ μὲν Θεὸς αὐτὸς ἀπ᾽ οὐρανόθεν φάτο τοῖα, 

Νῶε, δέμας θάρσυνον ἑὸν, λαοῖσί τε πᾶσι 
Κήρυξον μετάνοιαν, ὅπως σωθῶσιν ἅπαντες. 
ἣν δέ γε οὐκ ἀλέγωσιν, ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντες, 
Πᾶν γένος ἐξολέσω μεγάλοις ὑδάτων χαταχλυσμοῖς. 

Σοὶ δ᾽ ὦχ᾽ ἐχ ῥίζης γε ἀδιψήτοιο τεθηλὸς 

-- 104, 544. Τετγιΐα, δυρεγθοτυμι αυοτυπιάδη) εἰ ἈΕ1]ο δυάδοϊαπι. --- 109, 566. 

Ουδτῖα, ἱπιρίοτγυπι εἴ Ρεγυδσβοσιπι. --- 120, 564ᾳ. Ουϊπῖα, Οἰραηίαπι, ἐσ δ ἔυϊϊ 

Νοξπιυδ. --- 125, 5344. ὈΠυνίυτλ υπίνογβυμι Νοῦπιο ἃ} 'ρδο ἢ6ὸ ργβηυμπίϊδίαγ. -- 

101. Απ ρμοίϊιι ἦσαν " ὅμως δ᾽ ἔμο: 102. Οἴν. ἱπίτα, 180. 
λον ἢ φυδηφιδη) ὁμῶς δΙΡΥΠΏυ πα 65. 101. Οοάά. ὑσμίνη, ἰῃ εἰηρυ ατὶ, Ὡοα 

" »"ν 
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(οτρογα. ϑ6ἀ ταπιθῃ ἢϊ βίγριαβ ΟὈΊΘΓΘ ᾿θΠΘΌΓΆΒ, 

Εὺ ποι ἔγδηρθῃ 5 αϑισὶ οἵ! τπθι γα οδίθῃ!8, 
Ισπ18 ἸΏΘΧΒΕΠΟΙΣ ἀἴταπι ΒΡ ΘΓ δ θΠΏΆ ΠΩ. 

Τοεγιῖα 5ῖγρ8 ποιαηῦπη ροβῖ 1108 ἀδιμάθ βθουῖδᾶ δϑὶ, 
τοῦ ϑθνιοσ, οἵ ἔαδῖα τχθηῖϊαβ ἰηἤαῖϊα συρεγρο : 

Ουἱ πι8]8 πηι] ἴα 81:01 ρῈΓ τηυΐυδ ἀδηηηδ ρϑγϑηῖθϑ, 
ΘΘΙΏΡΟΓ οἷ 58: 4110 πλ]βοθηῖθβ δύ η8 τὰΠΊΌΪ, : 
ΒεΙ]α ῥΡδὺ δὲ ρυριιδβ ᾿μιοσηθοίοῃθ ρει θδηὶ, 
Οογάϊρυβ Ἰπἀοχ. Οὐυογαμι ἀδ βδηρυϊηθ παῖδ 6δὶ 

110 Ῥοβίοσιου Β0Ρ0]68, Ἰθμθγατία, οάδ ογυθηϊᾶ : 
Οὐυδτγῖδ Υἱτὰπὶ ρ6Ώ8 111 ἔυἴ,), 4] Β8ηρΌΪΠ6 το 

Ιτωτηδάπογα, τηϑῖὰ συ ]δῖο Βοιηϊπυπαιθ Ὠεοῖαχαθ. 

ϑοι Πα ᾿Ἰηβᾶμᾶ Ταρῖὶ νοΥ ΠΠρΡΊΠπ6, συδηϊμπι 
ϑρου τα, ΤΑ πίυ τ ΤΏ 156 γα ̓ πρΙοἰδῖς ἔγαρδῃὶ. 

τι Αἴφυθ Πο8 06114 χυϊάεπι οὐ 6846 οἱ ργϑ]α αἰγὰ 
Ῥειαῖβοσα Εγορο, ἸΔΟΥΓΠΠ8 408, ᾿πλιρ18 4υδΏν]8 
Ῥεοΐοσγα ραεϑίδῃῖαβ ; 7105 ΟΠΊΏ6Β ΡΟΓΟϊτ8 ἸΓᾺ 
(ὑβ  εβι15 Πεῖβ 1086 δι0 ἀδίγιϑιϊ 80 οΥ̓ΡΕ, 

ΤαγίδγοῚ8 οἰαυδοβ [ΘΠ ΘΌΓῚ8 16] γα 8Ὰ} 1π|8. 
1.0 Ῥοβίγθῃο ᾿ἰοῃρα ρϑίοσθῃι ΘΟπ Ια δυο οῖοῦ 

Αἴᾳχαθδ "]απἀδίδμι διίγροαι, σαδπὶ ἀδῖπμ 6 βανε Γ8 
Αἤεοις ροηΐδβ, 0] 1 Ἰπτο ΘΓ μὯ8 ραισβηΐθπ : 
Θοἰ]οαῖ ἀπάδοαβ πλυἶτο πιδρὶβ αἴ αθ Ῥυίοσαδ, 
πη τη8 65 ΔΏΪΠΪ8, ἰαπῖ68 ᾿πΐαπάδ, ΟἸραηίεβ... 

115 [πἴογ 708 ὑπὺ8 ἔα] ΟΡ ΒΕΓΥΔΏΤΙΟΣ ἐθ40] 
Νοξ, ἴθμαχ βάδι, δαρίθῃβ, εἴ γεβρυβ ΒΟ; 6βΕ 8 
Αἀάϊοῖυβ; φαριι 810 Ὠεὺβ εβῖ δῇαϊιβ 8} ἃ]ῖο : 

Οο] ρα, Νοῦ, ἴ.88 Υἱγβθδ, ρορι ! οβαθ τηοποῖο 
Μηδ οὔ 65 πλυΐδγα Υἱ81, ΒΟΥυ ΟΣ υἱ ΟἸΏ68. 

1320 810 τηοηϊΐα μβαυά ουγοηῖ (18 ϊᾶ 651 ἸΠΒ8}18), τοῖπ πὰ 
Ὀιβρεγάδπι ρϑπυϑ, ᾿Πυν6 ρΓαβ5810}8 Δα ΙΔΣΌΙ. 
Τὰ ργοόρδγα Ξυ}ν18 ῃυπηοτὶ ᾿ροσνῖα οθ546 

ἴα θεπα : Ὧο5 ὑσμῖναί τ᾽, εχ Ἠοππεῖο [18. ϑυβρίοδρδίυτ Υἱῦ χυϊάδπι ἀσοῖυς 
Οὐγαι. λ, 611, εἱ Ηεβίοάο, Τποος. 228. μεθεήκατο. 

γεσβυβ, υἱὐ ἀρυά νεΐογος ροοῖδβ, ἃ ἢ [21]. Οοἀά. ποιήσας οὐκ ἀγ. νεὶ ποίη. 
δι δ} εὶς ἔγεαυεπβ, ὑπᾶὰδ ἢθῸ 8145 πο- σεν, οἷς οὐχ ἀγ. 
ἰαπάυ.9. . 122. ἀοαά. αυΐάδπι Θεός οπιϊῖυπὶ, 

115. ἔχ Ἡοπιοσγο, Οάγδ8. ἰἴος. δῦριαἙ. 124. Οἱ. ἢ], 288. 
ἀἰςῖ. ᾽δὰ ἰἰςεὶ νόοα τυ αἰδ. 1842. Οἶν, ἰηΐτα, 188, αἱ 11], 408. 

- 

“ 
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Δουράτεον χέλομαι δῶμ; ἄφθιτον ἀσχήσασθαι. 

Θάσω δ᾽ ἐν στήθεσσι νόον, πυκινὴν δέ τε τέχνην, 

135 Καὶ μέτρα, καὶ κόλπον " ἐμοὶ δέ τε πάντα μελήσει, 
ὧστε σε σωθῆναι χαὶ ὅσοι σὺν σοὶ ναίουσιν. 

Εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ ὁ ἐὼν (σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ σῆσι νόησον)" 
Οὐρανὸν ἐνδέδυμαι, περιδέόλημαι δὲ θάλασσαν, 
Γαῖα δέ μοι στήριγμα ποδῶν, περὶ σῶμα χέχυται 

ἀὴρ, ἠδ᾽ ἄστρων με χορὸς περιδέδρομε πάντη. 
γνέα γράμματ᾽ ἔχω " τετρασύλλαθός εἰμι " νόει με. 

Αἱ τρεῖς αἱ πρῶται δύο γράμματ᾽ ἔχουσιν ἑκάστη, 
ἢ λοιπὴ δὲ τὰ λοιπὰ, καὶ εἰσὶν ἄφωνα δὲ πέντε -" 
Τοῦ παντὸς ὃ᾽ ἀριθμοῦ ἑχατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀκτὼ, 

Καὶ τρεῖς τρὶς δεχάδες, σὺν γ᾽ ἑπτά. Γνοὺς δὲ τίς εἰμι, 

Οὐχ ἀμύητος ἔσῃ τῆς παρ᾽ ἐμοὶ σοφίης. 

ὡς φάτο. τὸν δὲ τρόμος λαδε μυρίος, οἷον ἄκουσε. 
Καὶ τότέ δὴ νοερῶς τεχνησάμενος τὰ ἕκαστα, 
Λαοὺς ἕλλιτάνευε, λόγων δ᾽ ἐξήρχετο τοίων, 

τ50 ἄνδρες ἀπιστόχοροι, μεγάλῳ βεδολημένοι οἴστρῳ, 
Οὐ λήσει Θεὸν ὅσσ᾽ ἐπράξατε. Πάντα γὰρ οἶδεν 

ἀθάνατος σωτὴρ, πανεπίσχοπος, ὅς μ᾽ ἐκέλευσεν 
ἀγγέλλειν ὑμῖν, ἵνα μὴ φρεσὶν ἐξαπόλησθε. 

Νήψατε, τὰς χακίας ἀποχόψατε, μηδὲ βιαίως 
155 ἀλλήλοις μάρνασθε, μιαιφόνον ἦτορ ἔχοντες, 

Αἵμασιν ἀνδρομέοις πολλὴν γαῖαν ἀρδεύοντες. 
Αἰδέσθητε, βροτοὶ, τὸν ὑπερμεγέθη καὶ ἄτρεστον 
Οὐράνιον χτίστην, Θεὸν ἄφθιτον, ὃς πόλον οἰχεῖ, 
Καὶ τοῦτον πάντες λιτανεύσατε (χρηστὸς ὑπάρχει), 

ιόο Τοῦτον ὑπὲρ ζωῆς πόλεων κόσμοιό τε παντὸς, 

Τετραπόδων, πτηνῶν τε, ἵν᾽ ἵλεως ἔσσεθ᾽ ἅπασιν. 
ἔσται γὰρ ὅτε χόσμος ὅλος ἀπερείσιος ἀνδρῶν, 

-- 186, 64ᾳ. ξηϊριηα ἀς θεῖ ποιῃῖπα. --- 1417, 54ᾳ. Νοδιμῃὶ ῥγδάϊοαιϊο. - 

148. Οοἀά. δόμον, υἱὶ δῶμ᾽ ργορο- 
δι 1ῖϊ Ογ}5. τεεῖε. 

188, 64ᾳ. Εἰ Ξδηςειὶ5 11} Ὁ 15, ρμγϑογι πὶ 
Ῥγοροιϊοΐβ, ρδϑϑῖπι. 56. εἱ σου ογθηάυμ) 
Οτρδίουπι ἔταριι. ἷ, εἰ δουρὶ 15. ογδοι- 
ἴυπὶ ἀδ 86 'ρ580 ἃρυὰ Μαδογορίαπι, δαῖ. , 
ο0. 20. 

139. Ῥτγοἀυοίυμῃ ἰμ χέχυται ογαπλθη- 
ἴυπι δΙυ}} 1ὴὰ Ἰἰσοηιία. 

141, 54ᾳ4ᾳ. ΤἘπίξπια Ῥγορίοσ πυμιθγοβ 
οὐδεαιγοβ δίαιιθ ἱποογῖοβ ἀϊῶο!]θ, Ὧδο- 

ἄυπι κδομιῖυπι : νἱὰδ ποῖ. 
145. Οοαά. Ἀ. εἰ Ε΄. σὺν τοῖς ἑπτά, 

σεἴογα υἱ νυ], εἴ ηο8. ϑ6ὰ ἴῃ ἐχοογριὶϑ 
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ἴλρηδ, ἀοπιαπίχαο ἔγει 8 ΠΔΡ1]6πὶ ΓΔ ΌΥΟΑΥ 6 ΒΘΟΘΏΔΙΒ. 

ἴρ56 ὀρεῦὶβ πηοηβίσαθο νίϑη, ἀφο πηθη15 Δου ΠΊ6Π; 

1.35 Μεπβαγδῃ, βραῖϊίυπη, [Ογτμα πὶ : ΤΠ} ουΓὰ 56} 18 
ϑυτηπηᾶ ἴυ5 ἔπ δΥιῖ, [ποεῖ ΠῚ] οὐχ ᾿πΟΓΌΠΙ. 

ἴρβε ἐρο 8.π| αϊ 8.πὶ (πηϑιλοῦ πο Δάνεγιο τηθηῖθΠι): 
γι βῖι τὴς οβ᾽απὶ; ΟἸΠραΠε ΠΙΔΡΏΪ δάυογα ροητὶ ; 
Εὐ]οἷῖ ἴθγγα ρϑάθϑ; ναϑῖυιι8 δοιῃρ  θο. ὰ δοῦ; 

Ελ ΟἸἸΟΓῸΒ ΔΒ ΓΟΓΆΠλ Πη6 ΟἸΓΟυΠΊνΟΪ ΥἱΠΓ ΟΠΊΪ8. 

ϑυηῖ αἰδιηθηῖα πούθπ τηΐῃ], βυηΐ οἴ ἀΌΔΕΟΙ ΟΥΩΠ6Β 

σΥ ΠΑΡ 8 ἢ ἸΏ Π18 Ὀτίπηδθ ἴγ68 ὈΙΠ18 Ἔχ 6] ΘΠ ΘΠ1Ι8, 

Ουδγία ἄϊ 6 τε! 18: ἰβαηὶ ἢ]5 σομβοσδ Πυΐϊῃ 116. 

Τοίυβ δ πυχηοτὶ ὈΪ8 βῖ Πδοδιοηῖδ(68. οοΙο 

Ἐπ τοῦ ἴγ68 ἀδοδά68, οὔμῃ βερίδθπι. 8ὶ 501 6γὶ8 ΠΊ6, 
᾿υνιηθ ἴ6 ἢ0}]8 τοὶ βθογεῖα Ἰαϊθραηῖ. 

810 οἴἴαϊυβ : α πο 510 ἸΓΤΘΙΔΟΥ οσουρδὶ ἸΠρΘΠη5. 
Νίοχ υδὴ᾽ ργυάθηῖ 70.588 ομληΐα ππθπΐθ ρᾶγανιῖ, 
Ἠοτγίδγι οωριὶῖ ρορυ]ο8 οἱ 18}18 [ἈτῚ : 

150 Ο Βοπιῖη68, χυΐβ νο8 Ἱπογθάυ]β ἈὈΥῚΡΙϊ ΟΥΡῸΥ ἢ 

γεβῖγα ἰαῖοσε Παυμ βρογαῖ!5 ἔαοῖα ἢ 58] 0118 

ΑΥὙΡΙΤΟΥ εἴθτμυϑ, υἱάθῖ οχηηϊα οἴ οἱηηϊᾶ ΠΟΥΪΐ : 

αυ)}υ8 ἀϊοῖα ΈΓΟ, μ6 νοβ ἀδιηβηῖια ρεγαάδῖ. 
ιβοῖῖα 1811 8π|, ὙἹ1118 Δ5ΙσΕ116, ΠΘΥΘ 

155 ἴπῖΟΣ νοβ [Ὁ7115 οὐϊα δχοσοδθῖθ ΟΥΌΘΏ5, 

Ηυχτηδηο ]αῖθ τηδου ]δηῖ68 ΒΔ ΠΡΌ ΪΏ ἰοΓΓΆΠῚ. 

᾿πγηθηβυτῃ ᾿πυϊοϊυση]υς Πδυπι, τετυσηχυς Ροϊθηΐθι, 
Ουϊ ἀομγι5 ἱπ οθἶο, ουἱ βΠ18 ἢ], Ππηεῖθδ, 
᾿Μοτῖα]θβ, νοϊβαιε ρ115 ογαῖβ (δηϊρηῦπι 

16ο 56)]16ε1), αὐ πιαπάαπι νἱνθηῖθπι, ὑγθεβααθ, ΠοπηΠ65406, 

Ουδάτγυροάεβ νοϊμογοβάαθ, αἱ ργθθβθη5 ΟπΊηα βοτυεῖ. 

Τεπιρὺβ οετῖϊ, Ζαυπι τοῖυ5 8415 ἀ 6] Ε 1 ΟΥ̓ΡῚ5, 

1π|λ53115 ρ8531π| Οὔ 15, ἴῃ 118 ὨΥΒΟΓΏ αυ 
50} ὙΒΘΟΔΟΡ Ια τυ] δ οἰ μοοδγυηι 
σδίλ ]ογ15 ᾿πϑογι υηῖωγ, ἀἴνοῦθα ἰορί[Γ, 
καὶ τέσσαρες νεὶ σὺν τετράσι, αἰϊου οὶ 

εἴϊδηι χαὶ δὶς ἑπτά, ὑπ τμ.}0Γ Π0ἀ] 50]- 
ν Θ᾽ ΑἸ βευ]1ᾶ5 : νὰ ποῖ. 

1460. Ῥεηίδπηιχοῖσο ργῸ Ποχϑπιθῖγο εἶδυ- 
ἀμπυνγ αδϊξηηδ ποῖ δἰηθ Θχθιμ}}8 ἰῃ- 
5οΓΙ ΡΠ σηυχ νοϊδγιι, οἰϊαπὶ δριὶ Νίδηθ- 
τβόπααι οΓΕὈ ΤΊ. 

Ά 

150, 534ᾳ. Οἴτ. Ἑαρυϊοΐατα ἰῃ ειιά- 
ερίργαρὶι. Υ. Τ. εἰ νἱάς ποῖ. 

150. ᾿Ἀπιστόχοροι, « ἱπιρίεἴαϊα ἴατι! », 
οἵ εἷς ἱπῖτα, 111] εἱ 829. Αἴ ἴῃ ΠΡ γὶ5 ΧΙ- 

ΧΙΥ͂, ρδεβὶπι ἀπληστόχοροι, ὑη46 ΓΑΙΐΟ 
ἀυ θὲῖδηαι!. 

159. δὶς ἰμ Ῥβδ!οσίο δῶρα, ὅτι χρὴ“ 
στός, « φυοπίδηι Ὀοπυδ.», 5. 10, ν. !, 

εἰ ρϑ5ϑϊ:). 
101. Εἰπὶς Ἰάεπι νεγϑυ ἰπἴγα, 214. 
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ΣΙΒΥΛΑΙΆΚΩΝ ΔΛΟΙῸΣ Δ. 

ι ὕδασιν ὀλλύμενος, φοθερὰν ὀλολύξετ᾽ ἀοιδῶν. 

ἔσται δ᾽ ἐξαπίνης ἀὴρ ἀκατάστατος ὑμῖν, 

Καὶ χόλος οὐρανόθεν μεγάλου Θεοῦ ἥξει ἐφ᾽ ὑμᾶς. 
ἔσται δ᾽ ἀτρεχέως, ὅτ᾽ ἐς ἀνθρώπους προϊαψει 

Σωτὴρ ἀθάνατος, ἂν μὴ Θεὸν ἱλάξησθε, 

Καὶ μετάνοιαν ἔχητ᾽ ἀπὸ νῦν, καὶ μηχέτι μηδὲν 
Δύσχολον ἠὲ κακόν τ᾽ ἀθεμίστατον ἄλλος ἐπ’ ἄλλῳ. 
Πράττῃ, ἀλλ᾽ ὁσίῳ βιότῳ πεφυλαγμένος εἴη. 

Οἱ δέ μιν εἰσαΐοντες ἐμυχτήοιζον ἕἔχαστος, 

ἤἔχφρονα χιχλήσχοντες, ἀτὰρ μεμανημένον ἄνδρα. 
Καὶ τότε δ᾽ αὖ πάλιν αὖθις ἀνίαχε Νῶε ἀοιδήν, 

μέγα δείλαιοι, χακοήτορες, ἄστατοι ἄνδρες, 
Αἰδοίην προλιπόντες, ἀναιδείην ποθέοντες, 

Ἁρπασιαῖοι τύραννοι, ἁμαρτωλοί τε βίαιοι, 

Ψεῦσται, ἀπιστόχοροι, καχοπράγμονες, οὐδὲν ἀληθεῖς, 
Δεχτροχλόποι θ᾽, εὑρεσσίλογοι, δύσφημα χέοντες, 
Οὐχ ὀργὴν δὲ Θεοῦ δειδιότες ὑψίστοιο, 
Εἰς γενεὴν πέμπτην πεφυλαγμόνοι ἐξαποτῖσαι. 

Οὐ κχλαίετ᾽ ἄλλυδις ἄλλον, ἀπηνέες, ἀλλὰ γελᾶτε. 
Σαρδόνιον μείδημα γελάσσετε, ὁππόταν ἥξη 
Τοῦτο, λέγω, τὸ Θεοῦ φοθερὸν καὶ ἐπήλυτον ὕδωρ, 

ὁππότε καινιεῖ ἱερὸν γένος ἐν χθονὶ χῦμα, 

ἀέναον ῥίζησιν ἀδιψύήτοισι τεθηλός, 

Αὐτόπρυμνον ἀΐστον ἰῇ [δ᾽] ἐν νυχτὶ γένηται, 
Καὶ πόλεις αὐτάνδ ρους σεισίχθων εἰνοσίγαιος 

Κευθμῶνος γαίης σκεδάσει, καὶ τείχεα λύσει. 
Καὶ τότε χόσμος ἅπας τε ἀπειρεσίων ἀνθρώπων 

Θνήξεται. Αὐτὰρ ἐγὼ πόσα πενθήσω, πόσα χλαύσω 

Οἴκῳ δουρατέῳ, πόσα δάκρυα χύμασι μίξω ; 
ἣν γὰρ ἐπέλθη τοῦτο Θεοῦ χεχελευσμένον ὕδωρ, 
Πλεύσει γῆ, πλεύσουσιν ὄρη, πλεύσει δὲ χαὶ αἰθὴρ, 

ὕδωρ ἔσται ἅπαντα, καὶ ὕδασι πάντ᾽ ἀπολεῖται. 
Στήσονται δ᾽ ἄνεμοι, καὶ δεύτερος ἔσσεται αἰών. 

168. Αἢ φοδερήν Ἰερεπάυπι ἢ ΠΙΘΙΓΌΠΊΖΙΙΘ, οἵ ομλη πο ἰεφοηάυπι νἱἀοἴα Γ 
114. Ἄστατοι δὴ ἰοτίε γεϑρίοἰϊ δὰ ἅρπαγες ἠδὲ τύραννοι να] ἠὲ τύραννοι. 

ἀστασίῃσι τύραννοι, ὟἼΠ], 185 ἢ ΑἸιῖοσ οοἀά. ᾿ἶδτο ΥΠ1|, 188, ἀστασίῃσι 
115--1171. Ττεβ υϑγϑὰ8 εχ Υ11, 184, τύραννοι, υδὶ νἱάε ποῖ. 

844. πιᾶ]ς ἢυς 1111]. 119. Οἵν. ὙΠ, 188. 
116. δὶς οοἀά. : το ροούδηῖ ᾿ηρυὰ 80. Οἷν. βυρτα, 102. 

Ὄ 



ΒΙΒΥΙΙΝΟΆΌΜ 118. 1. 88 
Τοίΐδαιθ ρθηῃ8 ΠΟΙ ΠΏ : γ08 11 Ὁ] 0180 1118 ΠΟΓΆ. 
Τεηλρυβ δεῖ, Ζαῦπῃ ΥἹ 8018 Τὰ ΙΓῸΣ ΔΓ, 

ι6Ὁ δε σῳϊοααθ γορεηῖς Πεὶ νοβ ὀρρσιϊπιοδῖ ᾿γᾶ. 
Τειρυβ ογῖῖ, ΤπΔρΡῺΙ σχαῦμι ΝΠ, 18. Ὁ]110 ῬΥΘΘΒΘΏ8 
δεν εῖ 1Π ἸΕΥΓΆ5, Πἰδὶ νοϑ ρί οι 1115 1181 

Μυϊαῖα νἱῖτ Ἰδτη)απὶ σα! θη. 6486 ὑ}}} 
[πῸΡ νο8 ροβῖῃδο νὶ8 διϊ Ἰπ] σα ἤδϊ, 

170 ϑαηοίᾶ 864 ἃ ΟἸΠΟΙ158 ρΡΙΘΙ4115 [υτὰ οοἰδηΐΓ. 
ϑὶο δ: δδὲ 11 [τυβίσα τιάθσα ποθ ηΐθῃ, 

[βδηυπη 486 νἱτὰπ) ἀδιηθηϊαιυ 116 νΟΟΔΓΘ. 
Τυπο ᾿ἰογατα ἴ8|68 εἴας Νοῦ Ἰοααοῖδϑ : 

Ο πρίβεσὶ, ρεγυθσβιμ 8} ΪΠ1}5 οἱ ὰ11}16 νυϊραθ, 

175 Εδβ ὁπ οἱ βδΠοῖι1Πὶ 5011] ὙἹοΪα σα ρυάΟΓΘΠι, 
Ἀδρίοσγαϑ υἱο επίϊ, ἱπῃρου Ὁ] Ζι16 ΤΥΓΆΠΏΙ, 

θη άδοθβ, ρεοοᾶτε ἃυιάϊ, βη6 ᾿υγα Βάθνε, 
Ῥτοηὶ ἴῃ δαάυ]τετίαπι, [αἰδα οἱ  ]Αβρμεπια ἰοχιεπίεβ, 
ΝῚ] οσι! ἀδηῖα8 Ξυργϑιὶ Νυχα "5 ἸΙγαμα, 

18ο Ουῶ νοβ δὰ σΖυϊηῖ! ροθη88 [8πὶ ἀεδιϊηαῖὶ ον]. 
Νοι ἤειῖδ, ἀυτὶ, ἰπίοῦ νοϑ' γι 6118, ἹπΘρ]!} 

ϑδσζάοηϊαμ σιϑυτα τ ἀ6 1118, Βοστι δ συδῃαο 

ΠΙὰ γβρεῃϑβ εἴδιβα γυδὶ ἀἰνϊηϊϊὰβ ὑπ ά8, 

ἴῃ ΤΟΥΓΙΒΩῸΘ ΒδΟΥΆΠὶ ΓΘ πὶ αύοτα ραπίθπι 
1: 85 ΕἸογθ;ΐθπι ἐδἴθγηιπὶ γα ἀ!οἱ 08 ἸΠΟΟΥΤΟΡΙ 8, 

Οὐδ Ρεδηϊτυ5 ποοί!β βρϑῖϊο ἀθ] εἸῸΣ ὑη0, 
Οὐτη4α6 νἹτ]β ὉΓΡ6Β 1Π118 Ἔν 6] ]οῖ ἃ ΔΗ ΓῚ8 
ΤΟΓΓΑΙΌΠΙ ΘΟΠΟΌΒΒΟΣ οἱ ἀγάυδ πηοθηϊᾶ συμροῖ. 
Ετῖαπο Οοἴηπα ἀδοὺβ πιυπάϊ, οὐποῦᾳαθ ρογρυπὶ 

190 Νοτγίαδ]Ἕβ. Αἴ θρο, μὸὰ! χυδηῖϊαπι ᾿ΔΟΓΙΠλΔΉ5(116 ῬΠΊΘΠΒΖΆΘ, 
᾿ποϊυϑυ5 Ἰρτιο, τηΐβοερο βεῦρυβ «αυοτ! 
Π͵|α, ἰπαυδπι, ταιτθηῖϊο Πθο, χυῦπι νεποσῖν ὑπάδ, 
ΝΑΡΙ μυπιὰδ, παρυηΐϊ τχοηῖθ8, οοὶπὶ σΖΆοαας παριῖ; 
Οτμηΐὰ ροπίαβ ογυηῖ, ρεγάθηϊυν οἱ οἵμῃὶα ροηῖο. 

195 Τυϊὰ Ὑϑμὶ βιβίθηϊ, δἰ εἴα 8] ἴοσὰ βυγρεῖ. 

181. ὅ:ς ᾿ηΐγα, 399, ἀλλήλας χλαύ- 185. Οἴτγ. βιργα, 182. 

σουσῖν; 180, Μεϊϊυς 1Π|. 404, αὐτόκρεμνον. 
188. ἘΧΎΙΙ, 1. εϊπάς οοἀά. οπιῆδ5 σορυΐδπι δ᾽ ομτϊ6- 
84, 144. θΘυϊησυο νεγβὺβ εχ ΠΙ, 408, Μαιιϊὶ: πο5 δα. 

ε44.. 56ὦ πιλ]6 πυς 1181] οἱ πιίξασε ἀθσρσα- η ὀ 1[92, 544. ϑερίετη νδσδυβ εχ ΥἹ], 1, 
τδῖὶ : νἱάθ ἰδὲ ποῖ. 844. εἴ εἴτ. ϑυργα, 188. 
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ὦ Φρυγίη, πρώτη δ᾽ ἀναδύσῃ ἀφ᾽ ὕδατος ἄκρου " 
Πρώτη δ᾽ αὖ θρέψεις γενεὴν ἑτέρην ἀνθρώπων 
ἀρχομένην αὖϑις - ἔσσῃ δὲ τροφὸς περὶ πάντων. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γενεῆ τὰ μάτην ἐλάλησεν ἀθέσμῳ, 
400 ἵὮψιστός τ᾽ ὥφθη, πάλι δ᾽ ἴαχε, φώνησέν τε, 

᾿ ἤδη χαιρὸς ἐπέστη, Νῶε, τὰ ἔχαστ᾽ ἀγορεύειν, 
σσα τε ἤματι τῷ σοὶ ὑπέστην καὶ καζένευσα, 

Πάντα μαλ᾽, ὅσσα πάρος γενεαὶ χακὰ μυρί᾽ ἔπραξαν, 

Ῥέξαι ἀπειρεσίῳ χόσμῳ διὰ λαὸν ἀπειθῆ. 
“υ ἀλλὰ τάχει ἔμθηθι σὺν υἱέσιν, ἠδὲ δάμαρτι, 

Καὶ νύμφαις. Κάλεσον δ᾽ ὁπόσοις χέλομαι ἀγορεύειν, 
Τετραπόδων [τά τε] φῦλα, καὶ ἑρπετὰ, καὶ πετεηνά. 
Τοῖσιν δ᾽ ἐν στήθεσσιν ἐγὼ μετέπειτα βαλοῦμαι 

Προφρονέως ἰέναι, ὁπόσων ζωὴν ἐπιτείλω. 
10 ὡς ἔφατ᾽ - αὐτὰρ ὁ βῆ, μέγα δ᾽ ἴαχε, φώνησέν τε. 

Καὶ τότε δ᾽ αὖ ἄλοχος, καὶ υἱέες, ἡδέ γε νύμφαι, 

Οἴχῳ δουρατέῳ ἐσελήλυθον - αὐτὰρ ἔπειτα 
Βῆσαν τ᾽ ἄλλα ἔκασθ᾽, ὅσαπερ Θεὸς ἤθελ᾽ [ἐέρξαι]. 

ἀλλ᾽ ὅτε δ᾽ ἁρμονία χληὶς περὶ πῶμ᾽ ἐγενήθη, 
“ι5 Εἰς [πλάγι᾽] ἁρμοσθεῖσα περιξεστῷ ἐνὶ χώρῳ, 

Δὴ τότ᾽ ἐπουρανίοιο Θεοῦ ἐτέλείετο βουλή. 
Σὺν δ᾽ ἔδαλεν νεφέλας, χρύψεν δὲ πυραυγέα δίσκον᾽ 
Σὺν δ᾽ ἄστροις μήνην, καὶ οὐράνιον στεφάνωμα, 
Πάντα περισχεπάσας, μεγάλ᾽ ἔχτυπε, δεῖμα βροτοῖσι, 

230 Πρηστῆρας πέμπων " συνεπηγείροντο δ᾽ ἀῆται 
Πάντες, καὶ ὑδάτων φλέδες ἐλλύοντο ἅπασαι, 

Οὐρανόθεν μεγάλων ἀνοιγομένων καταραχτῶν, 

Καὶ μυχῶν γαίης καὶ ἀδύσσου ἀκαμάτοιο 

ατα μυριόεντα φάνη, καὶ γῇ ἐχαλύφθη 
λλ5 Πᾶσα ἀπειρέσιος. Αὐτὸς δ᾽ ἐπενήχετο ὅμδρῳ 

Οἷχος θεσπέσιος - πολλοῖσι δὲ χύμασι λάδροις 

Ῥηγνύμενος, χαὶ νηχόμιενος ἀνέμων ὑπὸ ῥιπῆς, 

ὥρνυτο δειμαλέως- ἔτεμεν δέ γε μυρίον ἀφρὸν 
Στείρα, κινυμένων ὑδάτων χελαρυζομενάων. 

-- 99, κ44ᾳ. ὨιΠ]άν!} υπϊνετϑὶ παγγαίϊο. --- 

196, 5ᾳ4ᾳ. Οἴτ. ἱπέγα, 261, 544. εἰ Υ11, .ὄ εἰς Ορθ. Ὠεΐμάς ἰἰάδπι καὶ ἑρπετῶν καὶ 

12, 5444. πετεηνῶν. : φοττ. Ορ5. ᾿,δοῦομοπι ὙΘΣῸ 
201. Οοἀά. τά τὸ ποῃ Βαραῃὶ : δά]6- πετεεινῶν ρΙαῃα Ὠυπς Ομ ἰπιυ8. 
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Ο ῬὨγυρία, 6χ 4110 ἴὰ συγριῖ ρΡΓΙΠΊᾶ ΓΟΒΌΓΡΘΏΒ, 
Αἀ Ἰυοθῖὰ δγυτρ68 : ποιηϊπυϊα ἴὰ ρ᾿ΥΪπιᾶ ΓΘηδία πὶ 

αυοοθ σεηυξ, εἴ ΟΘΘΏΒΘΌΘΓΟ Πηαχί πᾶ ΠΕΓΓΙΧ. 
566 ροβίᾳυδτῃ ἔγυβῖτα τηοπαϊῖ τη8]8 ΘΟ 8, ΒΕΡΓΘΠΊ ΤΩ 

200. βδίὶ δηῖα οουϊοβ Νυπδη, τυγβυβαιο Ἰοουΐυτη αβῖ : 

δαπλῆυπο ἰδπηρυ8 δά αβῖ, χὰοὸ βδηϊ οἴγηϊα, Νοᾷ, 

Ουδ ΠΡΟῚ ργουη τ θηβ οἰ τ νθηῖαγα ΟΠ Ό8πλ.. 

Οπιηΐα χυδε ἔδοϊαηῖ, εἴ 4186 ἔδοεγθ ῬΓΙΟΓΘΒ, 

(δγίυπι δϑῖ ᾿πἀ00111 οσυπηυ]αῖα ΓΕΡΘΠάΘΓ πχὰπάο. 

20 ϑεά ἴὰ, οὕτῃ Ὠδ115 οἵ σοΟὨ) 56, ΡΓΟΙΠῈΒ ἸΠῖΓα, 

Ετ πυσιθὺβ; πδοηοι, τη6 ἀδβίρῃδηῖα, νοοΔ 18 

Οπιπα σέμυβ ρεουάπη), γΟ]ΟΓ65 ᾿ρβάβαιιθ νο ΆὈῚ5 

ϑαγρθηΐαβ : Ερὸ ἀεϊηάο, συϊθυβ ἀαρο νίνογθ, πιθηῖθηι 
[π}1οἷᾶπὶ, ἢ6 ΄υϊὰ οοβ5βθῆϊ ρᾶγεγα ᾿Ὀ6Π11. . 

210 8ι5᾽΄Οὴ δ: 16 δυΐδπγ οἰδηλογοπὶ 8051}: Δ᾽ τ Π|. 

[ητγανὶϊ ΘΟΠ)ῸΧ ΡΓΙπλὰπ ; παῖ 46, ΠαγΓυΒαυ 
Ιρηβὰ ἰθοῖᾶ ἀοπηυβ Βυριοσαηῖ; οεἴογα ἀθιπὰθ 
Οπηηΐα, χυθ νοΐ Ποὺβ αἰτὰ ἱποϊυάογα πᾶνα. 

Ηϊηο, υδὶ ΘοηνθΏ 65 ἤσηλανῖ οροτουΐα οἷαν 5, 

τῷ Νῖδββα ρεὲγ οθ]ᾳυυη), 408 56465 ἃρία ἀδ)αίῃΓ, 

Τυΐὰ Βργεπια Πδ6ὶ Ἰδπ)δηαυ6 ᾿ΠΊΡ] πα νου] αη 8 
ΝΌΡΠΔ σοπάρηβαϊ, 5016πὶ οα]]σίης οοπα!ῖ 
Ἠονυτιρηῖ, εἰ Ἰυηδπι, 5161145, σὰ 6 ΘΟΓΟΠδ ἢ) 
ΟΡνοϊνεῃβ ᾿θμθσῖβ, ΠΟΥ [818 ρθοϊογα ὑυγρδῖ. 

240 οΙγυΠ[ῸΓ βοΐα τυγΡΊΠΙΡῈ5 : ἤδπὶ ὑπάϊαιιε νϑητὶ 

ΟοἸ!εοῖα ἴῃ πηράϊυπι ΓΆΡῚΘ ; 5ΟἸ νὰ ΔαΌΔΓΙΠη 
γεμῶ ΟἸΠ68:; ΓΌΠΙΡΙΪ ΡΟΪ085 ἱπη 8 68 ΟδἰδΓδΟΙΔΒ, 
Εἰ φυαδουμηαυδ Ἰαϊεπὶ [ΟΓΓεδ ἱΠΙ ΓΙ ΟΥΊ ΡΒ ΔΗ ΓΒ 

Ν16 Πυθδηῖα σαυηΐ : ἱπηΠΊ6 80 σα ΓρΙτα πηυπάυβ 
2525 ΟΡυνυϊυγ. οι ἰηΐογοα ἀἰνιηδ Ὠαῖδραῖ, 

ΕἸΘΘΌΡυΒ οἵ νη δ οἰτουμηβοηδ, ΓΟΓΥΙ ΒΡ. 6506 
Τ]πάδγυπι νθηϊδμΐατῃ Ἰοῖυ8 ΠΙΠΟ ΒΘΙΏΡΘΓ εἴ ΠΠ1πῸ 

ἘογΡυι5 ΘΧοΙρΊ ἢ 5 οοδ115 ὨΔΡΙ ΠΧ οΔΓΙπᾶ, 

ϑρυΙΔηΐθΠΊ ΓΆΌΟΟ 8] ᾶῖ ΠΌΤ ΠΣ Ποηΐθπι. 

218. Οοάά. ἤθελε ῥαῖξαι νοὶ ῥέξαι : πο5 ἰδοι!οη 5 οχ (ἀθμοβὶ, ἐᾶρ. θ, ν. 16, 08] 

ΘοΥγ. οδὶ ἐκ πλαγίων. 
215. (οαά. ρ]ετίχυο εἰς πλάγιον, 41} ὀ 270. ΕἸπὶς ἀρεγῖα οχ Ηοπιοτο. 

Ροββιπιε εἰς πλάσιν : σΟΡΙῸΧ. ΠΟ5, ΠΙΘΙΤΙ 229. Οοἠά. στείρα, εἰ 51:5 πο05 ΟἾ πὶ : 
τυ, ἀυοο Τυτηοῦο. Εθη5. αὐΐοπι νοσὸ ϑοά τῃϑάρ]δπῃ βιια5 1:1 Βοιδδοηδάϊῃ5 εχ ἢο- 
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430 ἀλλ᾽ ὅτε κόσμον ἅπαντα Θεὸς κατέκλυσ᾽ ὑετοῖσι, 

Καὶ τότ: δ᾽ αὖ Νῶε φρεσὶν ἔνθετο, ὄφρ᾽ ἐσαθρήση, 
θανάτου βουλῆσιν " ἔδυ δέ τε Νηρέος ἄδην. ᾿ 
χα δὲ πῶμ᾽ ἀγέῳξε περιξεστοῦ ἀπὸ τοίχου 

ἐμπείροις ἁρμοῖσι κατ᾽ ἀντίον ἁρμοσθέντα " 
αϑὸ Καὶ λεύσας ὑδάτων ἀπειρεσίων πολὺ πλῆθος 

Πάντοσε Νῶε [υόρον μόνον] ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι, 
Δεῖμ᾽ ἔχε, καὶ κραδίην πάλλεν μέγα. Καὶ τότε δ᾽ ἀὴρ 
Βαιὸν στεϊλάμενος, ἐπειὴ χάμεν ἤμασι πολλοῖς 

Κόσμον ὅλον δεύων, διελὼν τότε, οἷά τε χλωρὸν, 
λάο Αἰματόεντα πόλοιο μέγαν τε πυραυγέα δίσκον 

Δεῖξεν χεχμιηῶτα " μόλις δ᾽ εἶχεν Νῶε θάρσος. 

Καὶ τότε δὴ πελίην οἵην ἀπονόσφι ποιήσας 

ἔχδαλεν, ὄφρα γνοίη ἐνὶ φρεσὶν, εἴ ποτε γαῖα 
Φαίνετ᾽ ἔτι στερεή. Η δὲ πτερύγεσσι καμοῦσα, 

“45 Πάντα περιπτήσασα, πάλιν τρέπετ᾽ " οὔτε γὰρ ὕδωρ 
Ἦνν κοπάσαν " μάλα γάρ τε πεπληρώχει τὰ ἕκαστα. 
Αὐτὰρ ὃς ἡσυχάσας πάλιν ἥματα, πέμπε πέλειαν 
Αὖθις, ἵνα γνῷ, εἴπερ ἐπαύσατο ὕδατα πολλά. 
ἡ δ᾽ ἄρα πωτήεσσα διέπτατο" βῇ δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ' 

αὔο Βαιὸν δ᾽ ἀμπαύσασα δέμας νοτερῇ ἐπὶ γαίῃ, 
ἂψ ἐπὶ Νῶε πάλιν δ᾽ [ἐπανήλυθε, χάρφος ἐλαίας 
Σῆμα φέρουσα μέγ᾽ ἀγγελίης. Θάρσος δ᾽ ἔχε πάντας 
Καὶ μέγα χάρμ᾽᾽, ὅτι γαῖαν ἐπελπίζεσχον ἀθρῆσαι. 

Καὶ τότε δὴ υετέπειτ᾽ ἄλλον μελανόπτερον ὄρνιν 
«δῇ [Τεύχεος ἐξαπέπευψεν]" ὁ δὲ πτερύγεσσι πεποιθὼς, 

Προφρονέως πέτατο, γαίῃ δ᾽ ἐλθὼν ἀπέμεινε. 

Γνῶ δέ τε Νῶε ὅτι γαῖα πέλει πέλας ἄσσον ἐοῦσα. 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ῥοθίοις ἐπὶ κύμασιν ἔνθα καὶ ἔνθα, 

ἀμόροσίη τέχνη, ἐπενήχετο οἴδμασι πόντου, 
260 [Πη]γνυμένῃ ὀλίγης ἐπὶ ἠόνος ἐστήριχτο. 

ἔστι δέ [τι] Φρυγίης ἐπὶ ἠπείροιο μελαίνης 

Ἡλίδατον τανύμηκες ὄρος" ἀραρὰτ δὲ καλεῖται, 
ὅττ᾽ ἄρα σωθήσεσθαι ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔμελλον, 

ἴὭοΓΟ, ᾿Ἰἰδὰ. α, 482, Θάγ585. β, 482, υδὶ ἔμαρε, υἱτυπιαιδ 5ἰῆδ β6ῃη80} : ΠΟῸς ΘΟΥΓ. 
ΡΑΓΙΟΓ στείρῃ δὰ νϑῦβιιπὶ γα οῖττ. 241. Οἰν. ΥἹΙ, 125. 

282. Ὑοϊοραὶ διγυνίυ5 ἀναοιγομένων. 244. Οοἀά. ἐπὶ στερεῇ : Ὡ05 ΠΟΥΓ. 
4246, Οοαά. νῶ᾽ ἔμορεν ὁφθ. ντο] νόον 45]. Οοἀά. δέ τε ἦλνθε : πὸ5 Τοεξ, 



,“3ο 

.3ἢ 

- δ 

255 

,θο 

ΞΙΒΥΠΠΙΝΟΆΌΝΜ 1818. 1. 39 

δεα ροκίαχαδτῃ ἰοῖϊαπι ρίαν }}5 ΠὨδὺβ οἷα οὐθϑια, 

Τυπὶ ν6ΓῸ σΌρΡ (μδπ 510 Ποὺβ 086 χῃοποθ δῖ) 

Οεγπεγα Νοᾶ ἔογαϑ, πθο τὴ αϑιιάϊα Νογαὶ. 
Γηρὰ ἔθγεηβ, ἰδοῦ Ἰοου]ο5, 408 ΤΏ Ο0Ὀ}}6 ΠΙρτ πὶ 
Αγσῖαραῖ πλῖγὰ ἸΠοῖοΒ ΘΟΠΊραρΘ, ΤΘΒΟΪν . 
Ἴ υτὰ ργοοαϊ ᾿πιΠΊ Θ θ8 1 ΠΟ] 6} ΠΪΓΆΙΙΒ ἃαΌΒΓΌΠΙ, 

Οβὴθοϊτυμηααα 5} 1 μοῃῖυπι ὑπάϊχας οἵ υπάϊααε πηουίοπ, 
[Π νἱάεῖ, υὐ τηᾶρτο ρυ ]βαῖαγ οοτάδ {Ἰπλο ΓΘ. 

Ιηἴογοα ρᾶσνο οορὶὶ ἀϊβοθάοθσγο ἰτϑοῖὰ, 

δα! πιηῖππὶ ᾿οηρὰ τηδαϊ ἀπ οἰ ρίη6 Θο] μη : 

ΘΔΏΡΌΪΩΘΟΠΕΘ ΡΟ] τἰποΐτὰτῃ ᾿Ἰνοτσα σαῖοχιῖ 
Ελπ ᾿ἀπχύδπι ἔδδϑαμπι 8015 οαραϊ. 1116 ΤἸΠΊΟΓΘ 
ΥἹχ ροβῖϊο, εἰ 8ὶ χυδ 16} 108 πυάαῖᾶ ραϊετγεῖ, 

ΘΟΕ ΡΆΓΆΏ8, 02] ἰαχᾶν! οἰδικῖγα οοἸ απ] ; 
Ουδ,, ροδβίχυδπι Τρ] 418 ̓υδίγαν!ῖ 5 σα] ΡΕΠΏ]8, 
Ἐεββα ἰᾶροσε γϑαϊϊ : πθᾷις δηΐπὶ ἀθέθδοεγαι ὑπάδ, 

Τουτάγυπι ἰαῖα ἱπηπηθηβαπα αἰ 58 ρασ οσθοπι. 
ἴπα6 αἰϊχυοι ἤπχογα ἀ168, τυγβυϑαυς οΟἸυτα θα 
Μή 1558 ΟΥΆΒ, δὶ [ογῖα ΤΌΠΟΥ ΘΟΠΊΡΓΘΒ5.5 ΔαΌΔΓΌΙΩ. 

Ἐεγῖυσ ἃνὶβ Ἰουθυ8 Ρ6ΠΠ158 ναρα, ΠδΟΙΆΖΆΒ ἸΘΥΤΆΙΩ 
Ηυχηθηῖδηι, ὙἹγῈ8 ορίδίᾶ β6εἀθ σϑροηϊῖ : 
Νοχ δὰ Νοὲὸ τϑαϊῖ, ταπιυτῃ ἔτοη 6118 Οἰἰνε 

Οτα ἔδγθῃβ, ἴθστϑ δἰ σηι ΡΙΡ 546 τασορίδο: 
Ουο νἱβο βΒττηδῖϊ οπηηθ8, [6]}}}18 ΔΠΊΟΓῈ 
Ἐχϑυϊαπί. ΑἸίατι ροβῖμδο ΠΙρτΔΏΠΡι15 815 
ἘΠ}151} γοϊθογεπι, οοἰοτῖ 408 ἔβα νοΪδῖι, 
[πνϑπΐοχαα βοἷο, γϑα!υ8 βθοῦγα, ΓΕΠΊΔΗΒΙΪ. 

ϑϑηβὶῖ 846586 510] ρογίυ )4πὶ Ν᾽ οῦ ρΡΓΟΡΙΠ4008Β : 
Α΄ ροβίχυδηηι ρϑυ]}15Ρ6Γ 8415 ἱπηρι δα πδιαυ! 

Πῖνιπᾶ γαῖ ασῖθ, βθοᾶῃ8 ΠΊΔΡΙ5 Πα Π}ἀἃ ἴσγρα, 
Αρρυϊὶ οχίρυρο ἴστε ἰαπάδπηαια χυΐονῖ.. 

Ἐδι πΏ0 5 ἴῃ ῬὨΣΥρΙδα Ὠῖρτο {6} ΠΟ ι18 ἈΓΥῚ5;, 

Αγάυαβ, [ἴα ρεῖθηβ, Ασγᾶσαὶ οορηῃοσηῖηῃα αἀἰοῖυ8 

Ηδυὰ [πιρῖτα, φαοα οοτίαχῃ 1ΠΠ|ὸ τοροσῖτα 88] αἴθμη 

55. Οοἀά. τάχος ἐξέπεμψεν νεὶ ὑπεξ- ὡς τάχος. Υἱάε δὴ λάρναχος ῥίἰδεεαῖ. 
ἔπεμψεν : Π05 σΟΥΤ. ἀυδ 18 ἰδιηθῃ ᾿εο  Ἰ0Ώ6. 4260. οἀὰά. ῥηγννυμένη : σογγ. Ομ. 
Θυϊάστῃ τοίχον ρτοροβυετυμί : μἰετίαθις 46), 544. θεὲ πος ἰοοο, υἱάδ ῃοῖ. 
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ἣν τυύτῳ μεγάλη δὲ ποθὴ καταθύμιος ἦεν." 
“6 ἔνθα φλέδες μεγάλου ποταμοῦ ΝΙαρσύαο πέφυχαν. 

[Τοῦδε] χιδωτὸς ἔμεινεν ἐν [ὑψήεντι χαρήνῳ, 

Ληξάντων ὑδάτων. Τότε δ᾽ αὖ πάλιν οὐρανόθι πρὸ 
Θεσπεσίη μεγάλοιο Θεοῦ πάλιν ἴαχε φωνὴ 

(Τοῖον ἔπος, Νῶε πεφυλαγμένε, πιστὲ, δίκαιε, 
270 Θαρσαλέως ἔξελθε σὺν υἱέσι, καί τε δάμαρτι, 

Καὶ νύμφαις τρισσαῖς, καὶ πλήσατε γαῖαν ἅπασαν 
Αὐξόμενοι, πληθυνόμενοι, τὰ δίκαια νέμοντες 
ἀλλήλοις, γενεαῖς γενεῶν, ἄχρις εἰς χρίσιν ἥξει 

Πᾶν γένος ἀνθρώπων, ἐπειὴ κρίσις ἔσσεθ᾽ ἅπασιν. 
“Ὁ ὡς ἔφατ᾽ ἀμνιδροσίῃ φωνῇ. Νῶε δ᾽ ἀπὸ κοίτης 

ψ 

Ηξ᾽ ἀποθαρσήσας ἐπὶ γῆς " υἱοὶ δὲ σὺν αὐτῷ : θ γὴ θ. 
Ηδὲ δάμαρ, νύμφαι τε. χαὶ ἑρπετὰ, χαὶ πετεηνὰ.. βάρ, νὺυμ ) θ 7 ᾽ 
Τετραπόδων θηρῶν τε γένη. χαὶ τἄλλ᾽ ἅμα πάντα θ θ γένη, μ 
Οἴχου δουρατέου ἐξήεσαν εἰς ἕνα χῶρον. 

480 Καὶ τότε δή τοι Νῶε δικαιότατος ἀνθρώπων 

ὄγδοος ἐξῆλθεν, δὶς εἴκοσι καὶ μίαν ἠῶ 

Πληρώσας ὑδάτεσσι, Θεοῦ μεγάλου διὰ βουλάς. 

Ἐνθ᾽ αὖθις βιότοιο νέη ἀνέτειλε γενέθλη, 

Χρυσείη πρώτη, ἥτις πέλεθ᾽ ἔχτη, ἀρίστη, 

485 ἐξ οὗ πρωτόπλαστος ἀνὴρ γένετ᾽ " οὔνομα δ᾽ αὐτῇ 

Οὐρανίη, ὅτι πάντα Θεῷ μεμελημιένη ἔσται. 
2 γενεῆς ἔχτης πρῶτον γένος, ὦ μέγα χάρμα; 

Ης ἔλαχον μετέπειτα, ὅτ᾽ ἔχφυγον αἰπὺν ὄλεθρον, 

Πολλὰ χλυδωνισθεῖσ᾽ ἅμ᾽ ἐμῷ πόσει καὶ δαέρεσοιν, 
200 ἠδ᾽ ἑχυρῷ θ᾽ ἐχυρῇ, ὁμονύμφοισί τε παθοῦσα. 

ἄρτι δὲ αἰνήσω - ἔσται πολυποίκιλον ἄνθος 

Ἦν συκῇ. [Νέσος εἶτα] χρόνος βασιλήϊον ἀρχὴν 

--- 288, 544ᾳ. δοχία Ποιηΐηυπι βοηοΓαῖο ροβὶ ἢ] πνέντ ᾿τγΐθδ, Αὐγοὰ συΐο ἀϊοῖδ, 
[συὐι8 56 51:Ρ}}}6 ραγιϊοίροιῃ ἴδοϊτ, δ ᾿ρϑᾶχιια ἰάθο Πᾶστᾶτο ἀδϑὶηἰῖ, νι! οἰ πατὶ ἰῃ- 

.205. Οοἀά. μαρσύον. Ῥεγίπαα 'π ἢΠος 
ΠΟΙΏΪ6 σΟΓΓΙρῖα ΠΟῊ τηδρ15 Οἴἴεηα !ϊ αυδηι 
δἰῖὰ ἃρυι Νοβῖγοβ βιὰ} ἃ, υἱ 1ῃ πιστο- 
πορθεῖς, Υ1Π], 181, οἷα. 

2606. οἀά. τῷ ὃὲε οἱ ὑψηλοῖο : 
δογρ5ιῖ Ορ5. τοῦδε, πο5 ὑψήεντι. 

215. ἀοἀὰ. νῶε δ᾽ ὡς ἀπὸ χοίτ. 
4106. Οοὰά. ἧς νε] οἷς, δὶ ποὸ8 ἧξ᾽ 6 

οοΠ͵. : 

τ6. 

280. Ἐχ ἀϊνὶ Ῥοιῖγὶ 6ρ. 1], ς. 2, ν. 5. 
281. Ετταῖ ἀθ υπιθτο ΘΙΡΥ}}18ἴα, ἀϊ65 

᾿ἰδηἴυτ ΓΕΟΘΏ56Π8 αυΐθυ5 μουν! ἴΟΓΤΆΤ 
εἰυἱϊ, εηε5. σᾶρ. Ἷ, ν. 17. 

288. Βεάϊὶ ἰς Νοβίογ δὰ Ἠεοβιοάδθδβ 
δεοηογαίίοιιθβ, 4085 ΞΌΡΓΑ ροκὶ 124. Ἰπῖογ- 
ΤΌΡΟΓΑΙ. 

281. Ἀεβροχιτ δὰ ἤυης Ἰοοσυπὶ ΕυϑοὈΐι5 
860 4υ]54.156 1ρ81 ρῥγαῖνι! (εἶγ. ἠοϊ. δὰ 
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Βαῖα τὰ] γα ΠοηΠ68, οἵ 8ρ6 νοϊοαᾷαδ ΡΟΙΙΓ ; 

“65 ἴ0π46 8008 Ἰῃρ6η8 ἜΡΓ ΠιρΙ Νίαγϑγα [οὨἴ65. 

Ηυ 5 ἴῃ Ἔχοαΐβο ροβίιδιι, οοββαη νι ἈΏΔ15, 
Οοπβιῖ ἀγοᾶ ᾿υρ0., ἴα πὶ ΤΌΓΘΙ15. Δ τ Ε [16 16 Β11Π}Π|0Ὸ 
σγϑηάδ βοηδῃ8 τηΔρὩϊ ΥΟΧ δϑῖ ἃ ἃ ΡΔΡΘΏΙΙΒ : 

Νοῦ ἢΠ46]15, Δ) Δ}5 “5481, Βεσναῖθ ρ6 1.10 115, 
Ἐρτεάογο διιάθμῖον, βἰπηαΐ εἴ οὔτ ΘΟΠ]ιρα πδῖϊ!, 
Ττγοβαυὸ ὨυΓῺ5: οἴ νῸ5 ἴοστῷ ἰοοᾶ ναϑβῖα γερίεῖα, 

Οὔγδβοῖῖθ πη} 1}0}10] ΠΌΠΊΘΓΟ, βδογαῖδ 6 }π|γἃ 

Τταάιια ἠδϊοταϊῃ ὨΔ1}5, ἀχτὰ νοι ἤοΓὰ 

7 α!ςοιϊ, φαοπίδπι οὐηοῖ! 80}} 1] 4106 5ιϑϊεηῖ, 

270 21] νοσϑ δι ῦγοβία ἰαϊυσγ, ΟἸἴιι5 1116 σα }}} 

Ἐχϑ1}1: διά ΤοΥΓα 1; ὨΘΟΠΟΙ ὨΔΙ 406 ΠΟΓΙ5706 

Ἐπ Θοπ)υχ ; ΠΘΟΏΟη 8ογρθηῖϊαβ δἴῖαῃθ νοϊ μι οΓ68, 
Ουδάτυρεάυπι ροοπάἀυμπη4πε σεπυβ; ἴυπ| ΟΕἴΘΓΆ οποία 
Ἐχ δγοᾶ ᾿πϊοσίοσε ἰοοὺπιὶ ὀρυθάϊαπῖγ ἴῃ θη Π. 

“80 Ῥχγοάμ οοἴανιιβ, οα] ΟΣ Βα 18551Π10}5 6640], 

Οὐυπι 015 ν]ΟΘμἃ8 ἴῃ 8615 ἴα 6 ̓ΠΒΌΡΕΙ ὉΠΔΠῚ 

Νοὸ ἀἴθπὶ δρ᾿8βοῖ : 516 [αἴ ΒΌρΡγοιηα ἔθγεθδηῖ, 
Ηϊπο πονὰ ργορθπῖεβ, μἴπὸ δοἴ85 ΔΕ ΓΟα ΡΓΙΠΊΔ 

Εχογῖα θϑῖ πουηίπαμ, 4 ἀποιῖυνΣ ογάϊπε βοχῖᾶδ: 

“Ῥὸ Οριτίπια ροβὶ ΠουλΠ65 πδῖοϑ, εἰ ποιῃΐης ἀϊοῖδ 

ΟΕ] 5118 : συρρα ἤδηο ρῥγθβ6 8 Πδι8 1086 ἔονθθι. 
Ο ὥνὶ βοχῖϊ σ 8 ΡΥ! Ο πιᾶρπᾶ νο]υρίδϑ, 

Οὐδ ρεγίαβα ἴα], ρΡοβίχαδπι ἀἸΒΟσ  Π]Π8 ΠΙΟΓῚΒ 
ΕΓΠΙρΊ, ἸΔοιαῖα τηθο οὐπὶ σοηασθ, ΠΕΟΠΟΙ 

200 Εἴ 5066Γ οἱ Βοογιβ, ρίοβ υἴτααῃα, ἰονὶν αἴογααα ! 
Ναπι χυϊὰ ρῥἰατα Ἰοαυᾶτ ! οι 56 ἤοσιθυ8 ᾿ρ88ἃ 
[πάπιοι. Αι 1110 88 ἰθπίρογα σερία ργίπησπι 

εἰρ11], ἴῃ χυὰ τορηδηάϊ ἔπτυτῦπι ἀοοοῖ ἱπλτῖυτα δὰ {τῖρυδ τορὶρυ8 ᾿151551π|15 [Δ 

ἀγῖρυς Νοδηι! 6}}}5 Ὁ] 

ΥἹΠ, 211) 1ὰ γαῖ. δὰ ϑδποῖ. [8 Ἰοφιοιι5: 
Ἐρυθραία Σίδυλλα φάσχονσα ἑαυτὴν 
ἔχτῃ γενεᾶ μετὰ τὸν χαταχλυσμὸν γε- 
νέσϑαι. ἴῃ 400 ἰδπΊδη το οΥἱὰ ἴα ρ5118 δῖ: 
ποῖ Θηΐπ ροβῖ ἀϊυνίυπη, 56 ἃ} οὐ βίης 
ΞΩᾺῺἱ φοχίδσῃ βοηΟΥδ Ο6πὶ ῃἷς ὨυπιοΓαὶ 
510γ}18. 

289. Οοἀά. σὺν ρτο ἅμ᾽. εΐη ἴοτ- 
ἴδεδε ρἰδοεγεὶ ἠδὲ δαΐῆρσι. 

291. Οοάᾷ. ποῃ ροϑὶ αἰνήσω, ε6ἀ ἴῃ νεΓ- 
8115. ἤηα ἀϊδιϊῃυσυιηῖ. ΕἸσυΙ νᾶ γ1}8 ΠΟΓΊΪι}5 
ογηδίδπι ργοάϊρίοβε ουὐυδάδηῃ [εΓΕ}}}181}ς 
᾿Ἰτηασίποιῃ βυχὶϊ 5:0᾽1 Νοκῖοσγ, δὰ ἤΠοπιθγιυτι 
[ογἴαδϑαε σοϑρίοθηβ, Θὰ. ἡ, 121; πὶδὶ] 

ἴλτηθπ δτηοάυπ 51}Π}16. 
292. Οοἀά. μεσάσει δὲ χρόνος, δα 

γΘΥδιὶ δοαυθοῖ! δέξη, φιοὰ υἱτυπιηυς 
ΠΟΒ ΘΟΥΙΤ. 
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Σχυπτροφόρον [δείξει]. Τρεῖς γὰρ βασιλεῖς μεγάθυμοι; 
Ανδρε δικαιότατοι, μοίρας [δια ]δηλήσονται, 

οοῦ Πουλυετῇ δ᾽ ἄρξουσι γρόνον, τὰ δίκαια νέμοντες 

ἀνδράσιν, οἷσι μέμηλε πόνος καὶ ἔργ᾽ ἐρατεινά. 

Γαίη δ᾽ αὖ καρποῖς ἐπαγάλλεται αὐτομάτοισι 

Φυομένη πολλοῖσιν, ὑπερσταχύουσα γενέθλῃ. 
Οἱ δὲ τότ᾽ [ἰθυντῆρες] ἀγήραοι ἥματα πάντα 

ὅ0ο ἔσσονται, νόσφιν νούσων χρυερῶν μαλεράων. 

Θνήξονται ὕπνῳ βεδολημένοι, ἐς δ᾽ ἀχέροντας 
Εἶν Αἴδαο δόμοις ἀπελεύσονται, καὶ ἐκεῖσε 
Τιμὸὴν ἕξουσιν, ἐπειὴ μακάρων γένος ἦσαν, 

ὄλέιοι ἀνέρες, οἷς Σαβαὼθ νόον ἐσθλὸν ἔδωχεν, 

305 Αὐτὰρ καὶ τούτοισιν ἀεὶ συμφράσσατο βουλάς. 
ἀλλ᾽ οὗτοι μάκαρες, καὶ εἰν ἀἴδαο μολόντες, 

ἔσσονται. Τότε δ᾽ αὖτε βαρὺ στιδαρὸν μετέπειτα 
Δεύτερον αὖ γένος ἄλλο χαμαιγενέων ἀνθρώπων, 
Τιτήνων. ὅμοιος δὲ τύπος ἐπὶ πᾶσιν ἕχαστον, 

310 Εἶδος καὶ μέγεθός τε φυήν - φωνὴ δὲ μί᾽ ἔσται, 
ὡς πάρος ἐκ πρώτης γενεῆς Θεὸς ἐν στήθεσσιν 

ἔνθετο. ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ ὑπέρθιον ἦτορ ἔχοντες 

ὕστατα βουλεύσονται, ἐπειγόμενοι πρὸς ὄλεθρον. 
ἀντίδιον μαχέσασθαι ἐπ᾽ οὐρανῷ ἀστερόεντι. 

31 Καὶ τότε δ᾽ Ὠχεανοῦ μεγάλου ῥύσις ἔσσετ᾽ ἐν αὐτοῖς, 
Μαινομένων ὑδάτων. ὃ μέγας Σαδαὼθ δὲ χολωβεὶς 

Εἴρξει χωλύων, ὅτι μὴ καταχλυσμὸν ὑπέστη 
Αὖθις ποιήσειν ἐπὶ ἀνθρώπους χαχοθύμους. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν ὑδάτων παηλλῶν ἀπερείσιον οἶδμα, 
2.0 Κύματος ὀρνυμένοιο ἐπ᾽ ἄλλυδις ἄλλο, ποιήση 

ργῆς παύεσθαι, εἰς ἄλλα τε βένθεα πόντου 

Μέτρ᾽ ὀλιγώσειεν, λιμέσι καὶ τρηχέσιν ἀκταῖς 
ἀμφὶ γαίῃ ὁρίσας, ὁ μέγας Θεὸς ὑψικέραυνος. 

-- 801, 544. δεουπὰδ [ροϑὲ ἀν π}} ξεπεγδιῖο, Τιϊδηιη. --- 315, Ξ44ᾳ. Νοτὶ 

ἀλ]υν! της ἃ ἤ6Ὸ σΟΙΡΓΟβ828. ἱτα [ἢ᾿ε ἰΙασυπα ἰῃρθης γϑγι.] --- 

298. ἀοπίεγεπάϊ τραχίπια ἂς πυπιαπα 299. Οοἀὰ. οἱ δέ τε τηθευτῇρες (εἰε) : 
ἀοοσγυπὶ οΥἰξίπα Ενοιμσσυδ οἱ Επηΐιβ, 08 (ΟΥΡ. 
δρυὰ 1,δεῖ. 1, ἐἀρ. 14. 801. ΑὮ πλε]ῖι5 δ᾽ ὕπνῳ ἢ εἴ ἴῃ ἤἥης, 

294. ἀοάά. μοίρας δέ τε δηλήσονται : δὰ Ἀχέροντα" 
105 ΟἿἿΤ. κι 

μἑ“ο 



ΟΙΒΥΠΓΙΝΟΆΌΜ 118. 1. 

[πηρογῖᾶ οβίθηάθηϊ Ἰογτ]8, Ζαυμ ἔσθ ογα ἰδοῖο 
Ὑτα5 511 ΓΕΡ 5, αἸν 1515 ρΡΑΓΈΡ5 Θ64015, 
ϑοθρίγα ἀϊὰ υϑ ον δὰ ἹΠΡΟΏΘΠΙ, Β8οΙΆ {8 ἰτϑάδηι 
δαγὰ νγ]8, φυ θυ δὲ ὀρθγῦπι ρα ουτὰ ᾿ΟΠΟΤΊΙΠΙ. 

ϑροῃῖα δυδ 16}}8 ἰεθοῖο ἔδγεϊ ἌΡεγο ἔγιρα8, 

ΘΡΙΟΔΓΙ 416 σαν! γάτα αἰ 011 Δ] πλπο5. 
Νεο, 4Ζὰϊ ἴα νἱνθηϊ, Δππογαπι ἀδηληᾶ {ππθρυπι. 
566] ἸΩΟΓΡῚΒ ΒΕΠΊΡΕΓ νΔΟῸΣ Ἔχρουίθβαθς ἀο]ΟΓΌΜ,, 

Μοτῖε, νϑ]υϊ ϑοπηο, οοϑϑαθυηῖΐῖ, ἸπΠ486 ργοΐαπαδ 

Θονοηίοηϊς Αοογομτ 18, 01 πθο ὨοΠοΤΟ οι θυηῖ. 

Ἐογίυπαῖ! ΠΟΙ 165, β8 οἴ. σ 6 Π118, ἰὨ [118 ΦΕΟΓΊΙΠῚ 

Οοτάα Πευ5 πυχὶῖ Θά ρδοῖδ, υἱ]ἸΓοχὰθ θη ρΏ 8 

(ὐΟΠ81}}15 ΠΊΟΓ6Β δἱ ΔΠΊΪ6Ο ᾿ἰΠ}ῚΠ6 ΓΟΧΙΣ. 
[Ὡν]ϊὰ αἸρΏϊ, να] χαυπι βυβοδρθγιῖ [0808 

Οτουβ, Ἔασαηὶ, Ἠοιηϊηυπὶ 856 46Π1Π| σ6Ώ8 416 Γὰ βυγροῖ͵ 
Ιηρσθηβ, Βουτ 1118, ΤΙϊΔηυτη ἸΟΓΓΙΡΘΠΑΓΠΊ, 
Οὐ618 ἐδάθῃ [δ .165, δα ίθπη παΐυγα, ΤΩ ΟΠ Β64}6 

Οοτρο 5 οἴ 5ρ66168, εἴ Ππραα ΘΥΙς ΟΠ ὑπὰ, 
ἴλησαδ, ἀοσοηῖο Πθ6ο, ῥΓΊΓΏΘΕΥ 5 ΘΟΡΏα τυ ΠΩ! 

αἴνιρυβ. Αβὲ 1105 νϑϑᾶπᾶ βΌρεγθῖα τηθητὶβὸ 
ΤΙ ρ6]]εῖ, οαγῖδῃ 8:0 1π|δῖ το] 118 ΓΌΪΠΔΠ, 

Π]αῖο Ρε6}1ο βιθι]αῖυ ᾿Ἰηνδάθσγε ΟἸγιηρυμι. 
ἴῃ 4108 δχυπαδῃ8 [αγιαῖο σΌΓρΡΙΘ Τα ρτι8 
Ιπρτπυοῖ Οσδϑηυδβ. ϑάΡΔοῖἢ 56 α πηᾶχίπλι8 1} [11}} 
Οομρσγιμλϑῖ ἰπἀἸ ρηδ 5 646 Θηϊπὶ ἀἰβρογάθγα σΌΓβυ8 
ῬΘΥνΟΓΘΌ ΠῚ ΘΘΠῸ15 1Π1Π115518 ΡΤΟΙἰβοσαὶ ὉΠᾺ 8. 

ϑ6α ροβίχφυδπι ἰυπη!άο5 βαοῖαβ Τα Ιδ πη αὰε οἰϊαίδηι 
τἱπάαγυπι ἢὰο 1Π|υὁ α 15) ΘΟΟ ΓΙ Ἰγτυμπηρθηΐασῃ, 
Οὐυυμηάυς ΠΟΥῚ5 ὅδ 00Γ ἀδν ποῖαι ΠηΙΡυΒ ἱπῖγα 
ἸΙλΐογθοβ οὔ οῈ8 σοπιργββοσιῖ, Ορροϑιϊδαια 
Νυπιογιῖ ἰουτᾶ ΤΔΡΊΤΙ ΥἹ8 ΑἸ ἘΠ ΟΠ ΔΠΊΙΒ, , 

“05 

300 

305 

210 

3220 

804. Βοουγτοῖνοχ Σαδαώθ ᾿ηἴτα, 816, 
ΠΕ΄Ὲς 8165 ἰπ ΒΟΥ} 15, πϊ51 ἴῃ αυδῖηοῦ 
ΟἹ τἰπῖς ΗΡτίβ, ἰοςἷ8 [οτϑιϊαπ πἰης ἀ46- 

δυτηρίϊε. 
809. Νοϊδπάυπι ἕχαστον, ᾿ἴὰ ΕΓ Πο0ῃ- 

αἰτυοσίυπι υἱ ἀμφότερον ἀρια ἤοπι.γ, 180. 
810. Ργίυβ ποιηϊεὶ. ὁοχ ἤοιηοσο, θά. ζ, 

152: δ᾽ἴοσυπι ὁχ ΒΡ Ύ}}. ΠῚ, 99. 

312. Οἴν. ΠΙ, αὶ 2, ᾿ηϊο. 
815, 5ᾳ4ᾳ. θὲ πονὶ ἀϊ]αν τηΐῃῖβ ἃ θ 60 

ΠΟΙ ρΓοβ815, σΟηῈΓ ΕΠΟΟΒΙ ᾿ἰργυχο, οδρ. 
84. Εοῃ5 δρυὰ (ἀδπϑβϑι σἂρΡ. 8, ν. 2], 
εἴ σδΡ. 9, ν. 15, 54. ᾿ 

8322. Οοἀά. ὀλιγωθείη : Π05 σΟΙΥ. ἴ,Δ. 
συηδη ἀοὶπμάθ, ἱηρεῃἴοτη Ἰϊοοῖ εἴ τηδιιὶ- 
[δβῖδιχ. ρὈυΐποὶ η058 οϑθηάϊτηιι5. 

-» 

Ρ »ἱ 
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Δὴ τότε χαὶ μεγάλοιο Θεοῦ παῖς ἀνθρώποισιν 

3.5 ἥξει σαρχοφόρος, θνητοῖς ὁμοιούυενος ἐν γῆ. 
Τέσσαρα φωνήεντα φέρει" τὰ δ᾽ ἄφωνα ἐν αὐτῶ 
Δισσὰ ἕν ἀγγέλλοντ᾽] - ἀοιθμὸν δ᾽ ὅλον ἐξονομήνω " 
κτὼ γὰρ μονάδας, τόσσας δεχάδας δ᾽ ἐπὶ ταύταις, 

δ᾽ ἑκατοντάδας ὀχτὼ, ἀπιστοχόροις ἀνθρώποις 

330 Οὔνομα δηλώσει" σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ σῇσι νόησον ' 

ἀθανάτοιο-Θεοῦ Χριστὸν παῖδ᾽ ὑψίστοιο. 
Αὐτὸς πληρώσει δὲ Θεοῦ νόμον, οὐ καταλύσει, 

ἀντίτυπον μίμημα φέρων, καὶ πάντα διδάξει. 
Τούτῳ προσχομίσουσ᾽ ἱερεῖς χρυσὸν προφέροντες; 

335 Σμύρναν, ἀτὰρ λίδανον" καὶ γὰρ τάδε πάντα ποιήσει. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν φωνή τις ἐρημαίης διὰ χώρης 

ἥξει ἀπαγγέλλουσα βροτοῖς, καὶ πᾶσι βοήσει, 

Εὐθείας ἀτραποὺς ποιησέμεν, ἠδ᾽ ἀπορίψαι 
ἔχ χραδίης κακίας, καὶ ὕδασι φωτίζεσθαι 

340 Πᾶν δέμας ἀνθρώπων, ἵνα, γεννηθέντες ἄνωθεν, 
Νιηχέτι μηδὲν ὅλως γε παρεχδαίνωσι δικαίων ; 
(Τὴν δ᾽ αὖ βαρδαρόφρων, πεπεδημένος ὀρχηθμοῖσιν, 

᾿ἰχκόψας δώσει μισθόν)" τότε σῆμα βροτοῖσιν 

ἔσσεται ἐξαίφνης, ὁπόταν πεφυλαγμένος ἥξει 

345 ἔχ γῆς Αἰγύπτοιο καλὸς λίθος ἐν δ᾽ ἄρα τούτῳ 
Λαὸς προσχόψει Ἑ' ραίων ἔθνη δ᾽ ἀγεροῦνται 
Αὐτοῦ ὑφηγήσει. Καὶ γὰρ Θεὸν ὑψιμέδοντα 
Γνώσονται διὰ τοῦδε, καὶ ἀτραπὸν ἐν φαΐ χοινῷ. 
Δείξει γὰρ ζωὴν αἰώνιον ἀνθρώποισιν 

250 χλέχτοις, ἀνόμοις δὲ τὸ πῦρ αἰῶσιν ἐποίσει. 

Καὶ τότε δὴ νοσεροὺς ἰήσεται, ἠδ᾽ ἐπιμώμους 
Πάντας, ὅσοι τούτῳ πίστιν ἐνιποιήσονται. 

Βλέψουσι δέ τε τυφλοὶ, ἀτὰρ βαδίσουσί τε χωλοὶ, 
, Κωφοί τ᾽ εἰσαΐσουσι, λαλήσουσ᾽ οὐ λαλέοντες. 

- 324, ,144ᾳ. Αἀνοιῖι8 ΟἸΓΙ51Ὶ 1 ἴοΓΓα8. --- 820, 544.  ηΐρτοδ ἐδ ΟἼιγ151} πο- 
τπὶπο ΠΗΣΟΥ͂Σ]. --- 3306, 544. Ζοδῆηο5 (ἢ γ δι ὈΓΙΘΟΌΓΘΟΥ, --- 844, 544. ΟΠ τ καὶ 

Υἱΐα ἴῃ ἰογΓ8. -- 

821. Οοἀά. δισσῶν ἀγγέλων νεὶ ἀγ- 888. Οἴν. ἱπίτα, 380. 
γέλλων" 8}}} δισσόν τ᾽ ἀγγέλω : Ὡ05 (ΟΥΓ. 3,35. (οάά. οἱ οἀά. ποιήσει, ιιὸ Ὠ05, 

832. ἘΧΡΓΕΒΙΌΣ 10518 ρέεηα ἰἱ{|6Γ15 γΓς ποι, 4υοα ΟΠ} πὶ ἀΥΡ γαῖ ογᾶσαις, ποίης- 
δὺυ5 ὁ Μαϊϊδδο οδΡ. 4,ν. 11. σεν. δῖ δυΐοιη ποτὰ ἰγδηβουηάὶ ἰογτηι δ, 
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ΒΙΒΥΠΗΙΝΟΒῸΝ 1.18. 1. λδ 

Ταμη ἀεπηυπ νϑῃθῖ ΤηᾶρΏΟ Ραῖγα παῖυ, Δ αἰϊο 

Παβοθμθη8, οδσηθηλ Πα αἴ}, ΡΔΓ ἰΡ86 ΟΥΘΑΙΙ5. 

Ουδίταοῦ ἤυης οἰοπιρηΐα ποϊδηϊ νοοᾶ ἃ. οἴ ὑΠ05 

(ομβομᾶ ὈΙΠᾶ 5ΟΠῈ18 : 5 Πηγη8 6ϑῖ, Ζυδη τ6 ἀοο060)0. 

ΟἾΡΡΕ οοἴο πιοηδήδ8, ἰοϊάθπι ἀδοδάδβ, ἰοι! ΘΠ) 46 
(δηίυγια8 Πρ] εῖ (φαοὰ ροη5 ἱπογδάαΪα ἀ 1566) 

Νοιλθῃ δου ππὶ : ΤΠΘΙΏΟΣῚ ἴὰ τηδπῖθ ἰθποῖο 

Ογιβίαμη, 4] β Π1Π10 58 1115 ϑίθποαὰδ Ῥαγθηῖθ δϑί. 

ΠΠῸ Πεὶ νθμϊθὶ οομπιρίενα, παι βοίνεγα ἰθρθπι, 

ΕΧΘπΊρ ΙΓ τηομβίγαπβ ᾿πηἰδηάϊιπι, εἴ οαποῖα ἀοοθὈι, 

Ασοεάρμῃϊι 11 πιγυγῃαπιααδ δυγιιησχαδ ἔεγθηῖθβ 

Ἑμυβαιε βδοογάοίαβ : ἢ οἠηηὶᾶ 4Ό]ΡΡ6 ρϑιίγαγιῖ. 
Πόβ 5 564 φυδηάο ἰοο]8 ΥΟΧ πηᾶρτιᾶ 5ΟΠΘΡΙΐ, 

Ναπῖᾶ ἰδ ρα μ85 ἰαῖα αυε οἰαπγεῖ 84 ΟΠΊΠ6Β, 

ὕιτχ τϑοῖοβ ἰδοϊδῃϊ 6.}}65.. ἀὨΙΠἸΟ8641|6 ΓΕΡΌΓρΡΟΩΙ 
ϑΟΓΘΙθ8 δλῸ 1115. οἱ ὅ40δ ᾿8|ΓΆΓΘ 58 τὶ 

Οοτρογὰ ἔδϑιηθηῖ, ἅπ46 δὰ πλειογὰ ΓΈ ΠΑ 1] 

Ταβι1 ἀδίμοθρϑ πυμαιδηι βᾶογα ᾿υγα γαβϑοϊναῃΐ: 
(Βαυβάαγιιϑ ἤδηο ΟἾ1πΊ. Οθδ60 ΙΥΓΘΙΙΒ ΔΙΏΟΓΕ, 

ϑ8] 18 η115 ργδίϊαπι, νοοῖ ργοι ἀ61) ; 101 ἸΠΡΘἢ5 
Οοπίϊππο βιρῦμῃ ἀδθιαν τηογία 118 ΘΡΤΙΒ. 
Ουϊρρο εχ πργρίο νϑῃηϊοῖ ἰὰρί8 ορίπιυ8, Δα 46 πὶ 

[πηριηροὶ 86 Γ6 ργοΐε8 Ηδργοᾶ ; 86 ΟΠλ1165 

Αδοιγγθηΐ ΡΟρΡαΪ, ροββιμὶ αὐ ΠΟΒΟΘΓΘ 5 ΠΏ ΠῚ 

ἈΠῸ Πουχ οἱ υθσοβ δουηθηι 1 ἰαμαπὸ 6865. 

ΠΙ6 φυϊάεαι οἰθγησπι τιουγίδ! θ5 ἃἤογοὶ νηὶ 

ΕἸδοῖ18, Ἰρπδιαιια π18}15 ἴῃ βοβοὶα μάγαθιῖ. 
Ιάθπα βᾶπαιῖ πὰ Π .15 ἀϊ ΠΙΘΠΡυ5 ΡΤΟΒ, 

ΟἾΟϑΒ δβι} 1 Πάδηιεβ πουῖῖ ; οθοο8486 νἱάθγα, 

Εξγγα ρϑάθιῃ οἰδιοβ, βαγ085 δυάιϊγο ἸΏΒ θιὶ, 

Ιρῃοῖδϑ πγ118 ([4}0}} ᾿Ἰπβογπιαγα ἰοααἾδ8. 

Ηδετοάοῖοο ποτα, 408}}5 [18 γθσυνγεῖ 1, 845, 54. Οοηΐεν Υ1|1, 854, 54. ; 56 
234, εἰ 41 Υ͂, 801. Ηϊςο ᾿ἰἴδηαυς ροϑῖ πηᾶχίπια αἀἷν. Ῥοΐγιιπη, εριϑῖ, 1, σδρ. 2. 
ν. 886 Ἰδουπᾶπι δἰ αυδπι 83ι:5ρ1 6 τὶ ̓ἰοοῖ, ΟΜ γιβίαπι νοσαπίοθπι λίθον ζῶντα, ἀκρο- 
1) 4υὰ ἔογία556. 46 ργίτῖθ Ὁ Υἰδιὶ ἃ η}8 γωνιαῖον, εἰΐδτι προσχόμματος, 41ὸ τὸ- 
ἀξεβαίυτ. βρί εἰεῖυ ᾿ηἴτα, 846. 

3839, 54ᾳ. Οἴν. ΥΠ]Ι, 315, 564. 850. Οἴν. ΥΠ, 228. 
842. Οοαἀά. φυϊάαπι βαρό. ὁ πεπεισ-ν 852. Οἶνρ. }Π, 14. 

μένος. 868, 54. Εχ ΥἹΙ, 200, 94. 
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855 Δαίμονας ἐξελάσει " νεχρῶν δ᾽ ἐπανάστασις ἔσται" 

Κύματα πεζεύσει " καὶ ἐρημαίῳ ἐνὶ χώρῳ 
Ἐξ ἄρτων πέντε καὶ ἰχθύος εἰναλίοιο ᾽ 
Χιλιάδας κορέσει πέντε, τὰ δὲ λείψανα τούτων 

Δώδεκα πληρώσει χοφίνους [εἰς Παρθένον ἁγνήν]. 

Εἶτα πρὸς τοῖς εἰρημένοις ἐπάγει ἡ Ἐξρυθραία τὰ περὶ τῆς ἐκ- 

μανοῦς καὶ ἀσυγγνώστου τῶν χυριοχτόνων τόλμης. χαὶ τῆς διὰ 

τοῦτο γενομένης κινήσεως τοῦδε τοῦ παντὸς, καὶ τῆς τῶν νεχρῶν 
ἀναθιώσεως, λέγουσα τάδε’ 

36ο Καὶ τότε δ’ ἱσραὴλ μεμεθυσμένος οὐχὶ νοήσει, 

Οὐδὲ μὲν [ἐνϑήσει͵ βεθαρημένος οὔασι λεπτοῖς. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν Ἑδραίοις ἥξη χόλος ὑψίστοιο 

Οἰστρομανὴς, χαὶ πίστιν ἑαυτῶν ἐξαφελεῖται, 
Οὐράνιον ὅτι παῖδα Θεοῦ διεδηλήσαντο, 

26ὅ Καὶ τότε δὴ χυλάφους καὶ πτύσματα φαρμαχόεντα 
ἰσραὴλ δώσει μυσαροῖς ἐνὶ χείλεσι τούτῳ. 
Εἰς δὲ τὸ βρῶμα χολὴν καὶ εἰς πότον ὄξος ἄκρατον 

Δυσσεθέως δώσουσι, χαχῷ βεδολημένοι οἴστρῳ 
Στήθεα καὶ κραδίην, ἀτὰρ ὄμμασιν οὔκ ἐσορῶντες, 

370 ἘὩΤυφλότεροι σπαλάχων, φοδερώτεροι ἑρπυστήρων 
Θηρῶν ἰοδόλων, βαρέϊ πεπεδημένοι ὕπνῳ. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐχπετάσῃ χεῖρας χαὶ πάντα μετρήση, 

Καὶ στέφανον φορέσῃ τὸν ἀχάνθινον, ἠδέ γε πλευρὰν 
Νύξωσι καλάμοισιν (ὅτου χάριν ἐν τρισὶν ὥραις 

3η5 Νὺξ ἔσται σχοτόεσσα πελώριος ἤματι μέσσῳ)" 
Καὶ τότε δὴ ναὸς Σολομώνιος ἀνθρώποισι 

Σῆμα μέγ᾽ ἐκτελέσει, ὁπόταν Αϊδωνέος οἶχον 

Βήσεται, ἀγγέλλων ἐπανάστασιν τεθνεῶσιν. 

Αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθη τρισὶν ἥμασιν ἐς φάος αὖθις, 

38ο Καὶ δείξῃ θνητοῖσι [τύπον], χαὶ πάντα διδάξι, 

-- 860, 5Ξ4ᾳ. Ῥαβδῖο εἴ τοῦ ΟὨΥ]δι!, --- 819, 644. Ἀφδυττοοῖο ΟὨ τι} εἴ ἀϑοθη- 
805 ἴῃ σου; Εςπο]εβῖα Ρῥγῖπια ἰηϑιϊτυϊῖο. --- 

8.55. Οἴγν. ὙΠ, 2305. 859. [πη ἔπε γμῖὸ εἰς Παρθένον ἁγνήν 

951, 84. Τνὸθ νοιβ5 εχ 11, 215, Ἰερεῖυν 11}. ΥΠΠ]. 271, εἰς ἐλπίδα λαῶν 
“44. ἴῃ ἢος δι ἀϊάογαϊ (δεῖ. ἅμα ροδῖ ἄρ- 5εὺ πολλῶν, υδὶ νἱά6 ποῖ. 
τῶν οχ οοάσπι Π0ΓῸ ΠΟ5 ᾿ξ 5 ΔΙηι5. 86]. Οοἀά. αὐδήσει, 00] Ὧο5 6 Τὺ- 
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305 Πιωιηηομβ 6)1ο᾽δῖ ; γον Δ} ποσί 5αρα]08 ; 

Ῥεὺ Πυσίυβ ρ6 465 1δ10: εἴ ἴῃ ΓθρΊοης γοιηοῖδ 

Ρδηῖθι5 1ρ56 ΟἸἸπὶ 4115 Δ 0 ρΡΊ566 ΤΏΔΤΙΏΟ 

, ΜΠ φυϊπχας Ὠοπηϊπιπι ραᾶβοεὶ : ἰὰπὰ ἔγυϑίᾶ τα]οῖα 

ΒΊ586 05 ΘΟΡΒΙΠΟΒ ἱπιρίευυπι ΥἹΓρΊΠΙ8 8] πη. 

5 Εγγιθγαα ͵απὶ ἀϊοιΐ8 αἀάϊε αἰϊα πιαΐτα ροτιϊποηῖία δά ἔι- 
ΓΙ οϑᾶπὶ νΘΠΙΆΖΙ6 ἸΠα!ρΏδτα δυάαοϊαπι ΠΟΙΏΪΏΙ ΘΑΓΠΙβΟΌΠᾺ : 5: χὰ] 

ἐδ ρεγυσθαῖο ΟΡ δϑιῃ οαυβατα τησηάϊ μυ}8 οτάϊπα, 80 ἀθ γθ- 
ΒΌΓΤΘΟΙΟΏΘ ΤΟΙ ΓΠΟΓΌ ΠῚ, ἢ18 ὨΘΠῚΡ6 ὙΘΙΡΙΒ : 

966 ἘΡτγιυβ Βϑο ἰδηθη [βγαδὶ ΠΟ τηθηΐθ ποῖδΡΙς, 

. Νοι οου] 18 σογπαῖ, ϑυγάα ποη διιάϊεϊ δυΓα. 
ϑεἀ φυᾶπάο ΗδΡτοῖβ ἱπουμηθεῖ [υϑῖΑ ΤΟΠΔΠΙΙ5 
[τὰ, δάδυηχυς ΟΠ ΠῚ Π156Γ18 ΘΧΘΠΊΘΓΙΙ, 80.818 

ϑοι Ποοῇ ἴογηι παῖ νἱοΐαγο ῬΑγΘΏΙ18 : 

365 Τυπο Ἰρβὶ ἱπηρίπρεπι οοαρῃο8, οἱ ϑριιϊα ὈΓΟΪΆΠΙ5 
Αβρεγρϑῃηῖ ᾿π]ριγα Δ ΡΤΊΒ, εἴ [6}118 ΔΠΊΔΙῚ 
Αρρομπεῃϊ δβοᾶπ), ροϊυ πη 416 ἹΠΔΤΩ1115 8ΟΘΙΙ : 
ΘΟ ΠΙοϑῖ ἸΏΒΆ ΠΟ ρΘΓΟΙΪβὶ οογάδ ΌΓΟΓΟ, 

ΟἸαυδὶ οου]ο5 ᾿θμ θυ 8, 18}018 ΟὈ υ 8105 10518 
2570 Οδγηθηῖθβ, ρα) 15 οἰ Γ18 σταν 846 ΘΠ ΠΙᾺ ΠῚ 

ϑριγδηΐεβ, ἄυχσο Ὄρρτγεϑϑι στρίἀοσχυς νϑΐθγῃο. 
ΠΙΘ υ}ὲ1 αἰβίθμτ!β οχ αἷϊο ουποῖδ ἰδο ΓΕ 5 

Μεδηδβιυβ ογιῖ, δρὶπ|8 ἔγοηίδθηῃ τά! 118 δουί15. 

Ῥεγίοββυβααβ ἰαΐυ5 οαΐλπλο, ἴΓ68 ὑπ 6 ΡῈ ΠΟΓᾺΒ 

3γῦ Νὸχ ᾿ϑποργοβὰ ἀϊ6 τηθάϊο πο πϑιγοβδαι Πεῖ ; 
Τυποὸ σεπασὶ ὨυΠλΠ0 ΠΊΔΡΉΙΠ) ΘΙ ΟὨΙἃ Β᾽6Ί1Π) 
Τοπιρία ἀδρυπῃῖ, ϑίγριαθ 'Ρ050 ρεῃϑίγδηϊθ ΒῈ} ὉΠ ΓΆ5, 
Οπεῖμᾶ ἀθδἔιποιί!8 εγαϊ αἱ ργΓηθηῖα νι. 
Θεά χυυπὶ ἰογῖια Ἰὰχ γοιμθδηΐδηῃ 84 Ἰυπηϊὴηᾶ 3015 

380 γιάθΡΙ, ἜχΘΙΡΙ ΑΓ 6 δα τ ΓΔ] 8 ἃΟΙῸΣ 

πεδὲ οοη]). ἐνθήσει, δεῖνα νοῦ ῥγὸ πιϑὰ. 816. Οἴγ. ΥἼΠ, 405. 
8468. ἀοὐά. χυϊάδπι ἐξ αὐτῶν, δι.) ῃΓῸ 4117, 44. Οἵν. ΥἹ11, 310. 

ἀπ᾿ αὐτῶν" 418. ϑι1δθὶῖ νϑυβυὶ 5ἱ ἰῃ ἐπανάστασι" 

865, 44ᾳ. ἔχ ΥἼΠ, 288, 544. "6418 ργοάυοσδῖυν, ᾿ἰσοπῖϊα τραὶδ, Ξε 51- 
461. Εχ ΥἹΙΙ, 408. ὈΥ]}ηΔ. ; 
212. ἔΧΥΙΠ, 802. 380. Οὗν. ϑυρτα, 8388, οἱ |ἰ0. ΥἹΙ, 
313, 44. Ἐχ ΥἹΠ, 294, 296. 228. 
475. ΕΧΎΙΪΙΙ, 806. 

..," ρος 
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-- 381, 5444. δυάδι ρατα ρμὲῦ Ἀοχιᾶπος {ἰδῖᾶ; Ἀοχμδ ᾿ΩΡΘΓΙΣ νἱοοβ; Ηϊογο- 
80Ἷ τα] 81} ἸΘΠΡΙΣ ΘνΈγὶο ; ἀἰσβρεγϑῖο δυαάεογυμι; τηδ]α ΡῸΓ ΟΥθθτὰ απίνογϑυπι ἀϊ- 

ἴι58, ρατδίσυδ ροηθθυ5 οαἰδηλαιε8, φυοὰ ποπιρα ἀἰϊνίηδπι 1 56 ἴγδηι 56 ἴθ γα 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Α. 

ἐν νεφέλαις ἐπιθὰς εἰς οὐρανοῦ οἶκον ὁδεύσει, 

Καλλείψας χόσμῳ εὐαγγελίης [διάθημα]. 
Τοῦ καὶ ἐπωνυμίη βλαστὸς νέος ἀνθήπειεν 

[ἐξ ἐθνῶν, μεγάλοιο νόμῳ χκαθοδηγηθέντες. 

ἀλλά γ χαὶ μετὰ ταῦτα Στόλοι καθοδηγοὶ ἔ ἔσονται. 

Καὶ τότε δὴ παῦσις ἔσται μετέπειτα ποοφητῶν. 

ἦνθεν ὅταν Ἑδραῖοι τὸ χαχὸν θέρος ἀμήσωνται, 

Πολλὸν δ᾽ αὖ χρυσόν τε χχὶ ἄργυρον ἐξαλαπαζει 

Ῥωμαῖος βασιλεύς. Μετὰ δ᾽ αὖ βασιληΐδες ἄλλαι 

Συνεχέως ἔσσονται ἀπολλυμένων βασιλήων, 
Καὶ θλίψουσι βροτούς. Μέγα δ᾽ ἔσσεται ἀνὸ ράασι κείνοις 

Πτῶμ᾽, ὅταν ἄρξωνται ὑπερηφανίης ἀδίκοιο. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν ναὸς Σολομώνιος ἐν χθονὶ δία 

Καππέσεται, βληθεὶς ὑπὸ ἀνδρῶν βαρδαροφώνων 

Χαλχεοθωρήχων, Ἑδραῖοι δ᾽ ἀπὸ γῆς ἐλάσονται 

Πλ αζόμενοι, χεραϊζόμενοι, πολλὴν δέ τοι αἴραν 
ν σίτῳ μίξουσι, χαχὴ στάσις ἔσται ἅπασιν 

ἀνδράσιν . αἱ δὲ πόλεις ὑδριζόμεναι οὐκ ἔχαστα 

ἀλλήλας χλαύσουσιν, ἐπεὶ χαχὸν ἤλιτον ἔργον 

Δεξάμεναι μεγάλοιο Θεοῦ χόλον ἐν χόλποισιν. 
, 

8382. Οοἀὰ. διάδημα, υδὶ πος διάθημα 388. ἤν. Υι], 484, 54. 
ΕΧ ΔηΔΙΟΡΙΔ 5112}} τὴ ἃἀρυά 510 γ}}}5ῖ85 νο- 
οὔπι, ἀνάσταμα, ΥΠΠ], 261, πρόσχλιμα, ἘΔΡΌΓΙΕΙ σοὨ). ρτο Ἀπόστολοι. 
1], 298, εἰς. 8386. Οἰγτ. ΠΠ], 582, 514. 180, 544. 

385. ἀοὐά, σόλοι υδὲ πος Στόλοι ΘΧ 
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Ἑάιάδειῖ, ἰαπάθπι 0866}1 ΒΌρΡΘΓὰ αἰῖα γονιβεῖ 

ΝΌΡΙΡαΒ ᾿πνθοία8, τυ πάοααθ ἰπϑῖρτι το π]ιοὶ 
Ῥαοίαπι Ἔνδηρο}!. Ο)ὰ8β ἀ6 ποιαῖηδ βυγρεῖ 
ΕἸοτα πόνο βθῃ8 βαποῖδ, Πδὶ {085 7.388 ΒοΘα886ῖ. 

285 [πάϑ 5101} ἰοῖο ἀυποΐοτοβ οὐβϑ διυϊαγι, 

Ουδπηάο ργορβείδσγισῃ Ἰοηριβ ἀοίεοεγιῖ ογάο. 
ϑεα χηοχ Ηθρτοθῖβ ἸΔΟΓΙΠΊΟ888 ᾿ἸΘΙΠροΟΓᾶ Χγ168818 

Ιποιριθηὶ. Τατῃ σὰχ νϑμϊεὶ Βοιωδηυβ, οἱ Δυ τ] 

Μυϊαπι αἴαυθ ἀγρθηῖ! ταριοῖ. Πδίῃ δἰΐεγα βυγρεηῖ 
ὅ90 Ἀερτιᾶ βυροῖ γερπ!β ἸαΘητΡυ5, Πουτάδ ἀϊοῖυ, 

Μογίδ!θβαθ ργεαπηθηῖ. Αἱ ΒΘΟΥΪΟΓ ᾿πηπιϊπ δῖ 0815 
ῬΕΓΏΙΟΙ68, δῖα χαὰπιὶ ρτ δα ρυμπίαγν ἰπίαυο. 
Ουυμ νογο Βοβί!]ε8 ϑϑουηοπᾶ θη ρ]α οδίογνθ, 
]ουϊοθ ΖΡ ΕΓ ρτᾶνθβ οἵ Ραυρᾶγᾶ ᾿Ἰπρυδ, 

305 Ἀε)ϊείεμι, ραϊτίοχια βοῖο ρϑ]]θπῖαν Ἡοργαὶ 
Ῥα]δηῖαβ, τ] 56 Γ6 νεχϑῖϊ!, ἔδσγασαθ τηυ]ῖο 
ΜΊβοθραμι Ἰοἷϊο : ἴὰῃο ροηῖαθδ αἸΓα ΡῈ ΟἸΠΠ65 
ϑϑάϊο ἐγυτηρεοῖ; ἴποὸ ὑΓΡ 65 πχαῖΐπδ [8886 

ΕἸορυμι ἀδηνμα, βοοὶὰ8 φυοπῖδηι δἀπηῖβαγα ποΐαπάυπι, 

- 4οο Εἰ τηογιῖδβ ἴῃ 86 νϑυίοσιηϊ ΝΠΙΣΙΒ 1Γ88.᾿ 

σωσδηὶ ἀσνοςδυοσίηῖ, (αἴτατῦ Οἰτὶδιὶ ποοθ, ᾿δησύδηι, ΡΑΥ οροδ, δὴ ἀϊδροσγδίοπα 
ξεπιὶς Ηερτγαι ἢ οἷν. ἴγπβ. ροβῖ νυ. 359, οἱ υἱάδ ποῖ.) 

890. Οοἀὰ. ρἱετίφις βασιλειῶν (εἷς); 899. Ἀλλήλας χλαύσονσι, εἴτ. 5ἰπιῖῖς 
41}, υἱ ποδ. ὙΘΓΒΌ5 11 {πὰ δυρτα, 181. ΑἸἴδγυπιὶ γα τῸ 

491, τᾳ. Εχ ΠῚ, 182, 54. ΒΘ ϑἸοΒΐυμι τοουττεῖ, 11, 805. " 
391, τ4ᾳ. Οἴν. Μαῖῖι. οὰρ. 24, νυ. 7 400. (οἀά. ρ]εγίψυς ἴῃ ἤπε ν ποὰ 

εἰ 21. μὴ δἀάμηι. 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΆΚΩΝ 
ΠΟ ΧΡΗΣΝΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 

ὡσαύτως χαὶ τοὺς πολυθείαν νοσοῦντας ἐλέγχει, τούς τε ἀδί- 

χους χαὶ ἁμαρτωλούς " καὶ συμθδουλεύει, ὡς συγγενὴς» τὸν ἕνα χαὶ 

μόνον σέδειν Θεόν" εἶτα παροιμιάζει τὴν ἄθλησιν τῶν ἁγίων " καὶ 
τελευταῖον περὶ τοῦ φρικτοῦ βήματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν φῆσι ; 
λέγουσα τάδε" 

ἦμος δὲ χατέπαυσε Θεὸς πολυπάνσοφον δὴν 

Πολλὰ λιταζομένης, καί μοι πάλιν ἐν στήθεσσιν 
ἔνθετο θεσπεσίων ἐπέων πολυγηθέα φωνήν. 
Πᾶν δέμας ἐκπληχθεῖσα τάδ᾽ ἔσπομαι" οὔτε γὰρ οἶδα 

5 ὅττι λέγω, κέλεται δὲ Θεὸς τὰ ἕκαστ᾽ ἀγορεύειν. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν ἐπὶ γῆς σεισμοὶ, μαλεροί τε χεραυνοὶ, 
Βρονταί τ᾽ ἀστεροπαὶ, . . .. χαὶ γῆς ἐρυσίθη, 

Αβα. γαϊεϊηῖα ἀ6 τερυδ ξυϊυσίδ ἱπίοσ πον ταὶ σἱομΐβ δά νδηῖιπι οἱ τηυμπαϊ ἤπεηι. 
Ὀίχιυς υπς ᾿ἰργιιαλ συλ Ῥτῖοσα οοη)πποίιταη ΟἸἶπὶ ζυϊ596 (ΟΠ Ατρ. ΠΡΥ [) : 
εοξηδῖὶ δωρο; δβεὰ δὴ ἰγαῖγεβ, δἰδίυεσε μορ διάεηυβ. σδγίυσα δβῖ θυ η0 58] ἴοτὰ 
ΤΩΔΡΌΒ 81} ρβασίε οι ρ[Ότα 6836 δοῦ]ο 11] ἴεγε τοϊο. Ουΐρρα ἀδ ρετβεοσυο-» 
πΐρθυς Ἰοαυ ΟΣ ΔΥῚ δι}, νΥ. 46, 54. εἴ 263, πος ἰδιηθῃ ἰϊδ' νεμοπηθηῖογ, υἱ ΤΔΔΧΊΩ δ 

Φ 

Τιτυπῦδ 01} 58118 ἤγτιδ εἶχ δυοῖο- 
τἰϊαῖο εἰ ἰοτῖδ8ϑ6 [Δ]5ι.5, σφυΐδ, υἱ ἀϊχί πηι, 
νἱἀοἴυγ ἃ Β:ΟΥ} } πογιτη οοτμρ!αῖοτα σοῃ- 
᾿υποῖαδ οἰϊῃι πὶς ᾿Σ 6 Γ οὐπὶ Ργίοσα ἴα1856. 
Ηκο ἰαπιθη ἰμβουὶρῖϊο, 418 σΟὨϑΔΌΪΕΓ 

ἰπ οἀά. εεγυδῖα, ᾿οάϊα ταυϊατὶ ποαυϊϊ. 
(οὐά. ρῥγὸ {Π10 δοΐδπι ογδιίοης ᾿ἰρογα 
ὈΥΔη δ ἰοποθ δᾶροηῖ, Ὡσαύτως, κ. 
τ. λ., γε] αἰ διὰ Ὀγουίοσγει : Περὶ Ἑλλή- 
γων καὶ περὶ Θεοῦ χαὶ περὶ ἁγίων καὶ 
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ΟΙΒΡΥΓΠΙΝΟΒΌΝ 
ΟΒΑΟΘΟΙΠΟΒΟΌΜ 

ΠΙΒΕᾺ δΘΕΟῦΝΌῦϑ. 

Ῥαγιῖοῦ δο8 σὰ πιυ]!τογὰπὶ ἀδογατα βυρογβι τόπο ἸΔΡογδηῖ, 
ἀτρυϊῖ, δἰ πηι] ας ΟἸΏΠ6Β ἸΠΙ40085 οἱ ροοδίογαϑ : βυδάεϊ 'μ515, υἱ 
οορηδῖα, υυπὶ αἵ βοΐαπι γεποσατὶ Ὠδῦχη; ᾿π46 βαῃοϊοσυχῃ ΘΟ Σ- 
ἴδυηδ ΡῈΓ ρδτ Π1188 ἜἘχροηϊῖ ; 86 ἀδπηυπι ἀδ ἰγαπλθπάο ΠΡ πΑ}} 
ϑασυδίουιϑ ποδισὶ ἰοσυϊταν, ἰῺ πο Θχουβα τηοάυπὶ : β 

Ῥοδίχυδχῃ ἀοσ(ΊΒΟΠΟΒ οδῃῖα8. Πη6 τη] 18 Ρτθοβηῖθ, 
ῬαβΒῈ5 γαῖ οθββᾶγε Ὦδθυδ., 88} ρθοΐογα ΓΌΣΒΌΙΩ 
Εδοδ πὶ νοοσχῃ δῆϊανιὶ ἀϊνὶπᾶ Ἰοααδηΐομηι. 
Οογροσα ἴοῖδ βίιρ 6 ῃ8 ἔδσοῦ ἢυς, Ἰρῃαγα αυϊὰ ΟΓα 

5. ῬΓΟΪΟσΌΔΓ : 1086 ΤΠ] ΡΓΌ86 8 ἀδῖ βιῃρθϊα [ἈΓΣῚ. 
ϑ64 χυυχὰ τοσγαγιπὶ πλοῖι8 οἵ {ὈΪπιῖπα αἶγα 

Ευϊρυγααυς εἰ ἰομ! τυ ποεῖ, βερεϊυπηχυο ΓΌΡΙΡΌ, 

ἴυσῃς 8γ31456 υνἱάοδηΐυσ. ΟΥ̓Κ 5 ὙΕΤῸ ΘἸΤΌΓΕΒ ΔΙ οὶ τοο]εῖ, ργρϑοσιη 381, 564., 
φυοα ποη τοἱηΐ πηι εοὶ εἴδι1}5 ἱπάϊοΐυα. Οοηΐεσ Εχουγϑιτα ποκίσυσι Ὗ, οδρ. 10, εἱ 

ποῖδϑ ἴῃ πε Ὠυΐυ5 τοϊυγηϊη!8. --- ἴ, 544. Εχοσάϊυχ, 56 ροῖϊυ5 ἸΓΔΏΞ:10 ἃ ὈΣΊΟΓῈ 
Ἰρτο. --- 6, τ44ᾳ. Νίαϊα μεσ ογθεπὶ μον υγα [ποῖηρα ροδὶ Οἰιγίδιὶ στροσίθηι οἱ ἀΐδ. 
Ρεγϑβίομπεπι δυάπογυμι, πῃ σαὰ ΠἰΠῸΓ ῬΓΙΟΓ ἀδβι γαῖ]. --- 

κερὶ χρίσεως, ἰὰ εβὶ., «δε φερ!υθ, εἰ δυηΐϊ εχ Ρ]αϊοπὶβ Μοῃομπο, εἰϊαῖο ᾿δπὶ 
« ἀς θεο, εἰ ἀξ 58ης1}5, εἴ ἀς Ἰυάϊ!εΐο. » ἰπ Αποηγυταὶ ργδίδι Ομ 6, ρδξ. 20, εἰ τὸ- 

Ἷ, 14ᾳ. ἔχ Ἰἶρτο 11], 162, δαᾳ; 295. οὐυγτεηῖ ᾿|Ρ. ΧΙ]. 294. 
844. Οἶν. οἰίατα 1], 841 οἱ 11], 1, 544. Ἴ. ἴπ ᾿δειπα δι ρρΙοεμάυπι φλογμοί εχ 

4. Ὕεσρα, οὐδὲ γὰρ οἶδα ὅττι λέγω, Υ͂Π], 180, τεῖ τ᾽ αὐχμοί εχ 11], 152. 



δ8 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Β. 

Καὶ μανίη θώων τε λύχων, ἀνδροχτασίαι τε; 
Καὶ φθοραὶ ἀνθρώπων, ἣ καὶ βοῶν μυκομενάων, 

10 Τετραπόδων χτηνῶν τε χαὶ οὐρήων ταλαεργῶν, 
δ᾽ αἰγῶν ὀΐων τε ἔπειτα δὲ χέρσος ἄρουρα 
Πολλὴ καλλειφθεῖσα γενήσεται ἐξ ἀμελείας, 
Καὶ χαρποὶ λείψουσιν, ἐλευθεροπρασία δ᾽ ἔσται 
Πλείστοις ἐν μερόπεσσι, καὶ ἱεροσυλία ναῶν " 

1 Δὴ τότε χαὶ γενεὴ δεχάτη μετὰ ταῦτα φανεῖται 

Ἀνθρώπων, ὁπόταν σεισίχθων ἀστεροπητὴς 

Εἰδώλων ζῆλον θραύσει, λαόν τε τινάξει 
Ῥώμης ἑπταλόφοιο, μέγας δέ τε πλοῦτος ὀλεῖται 

Δαιόμενος πυρὶ πολλῷ ὑπὸ φλογὸς Ἡφαίστοιο. 
8ο Καὶ τότε δ᾽ αἱματόεσσαι ἀπ᾽ οὐρανίου καταδᾶσαι 

Αὐτὰρ χόσμος ὅλος τε ἀπειρεσίων ἀνθρώπων 

ἀλλήλους χτείνουσι μεμηνότες, ἐν δὲ χυδοιμῷ 

Δοιμοὺς καὶ λιμοὺς θήσει Θεὸς, ἠδὲ κεραυνοὺς 

ἀνθρώποις, οἱ ἄτερθε δίκης κρίνουσι θέμιστας. 

«5 Δεῖψις δ᾽ ἀνθρώπων ἔσται κατὰ χόσμον ἅπαντα, 
ὡς, ἴχνος εἰ κατίδοι τις ἐπὶ χθονὶ, θαυμάσσειεν, 

Ανθρώπου. Τότε δ᾽ αὗτε μέγας Θεὸς αἰθέρι ναίων᾽ 

ἀνδρῶν εὐσεδέων σωτὴρ κατὰ πάντα γένηται. 

᾿ Καὰ τότε δ᾽ εἰρήνη τε βαθεῖά τε σύνεσις ἔσται, 
30 Καὶ γῆ καρποφόρος καρποὺς πάλι πλείονας οἴσει, 

Οὐδὲ μεριζομένη, οὐδ᾽ εἰσέτι λατρεύουσα. 
- Πᾶς δὲ λιμὴν, πᾶς ὄρμος ἐλεύθερος ἀνθρώποισιν 

σεται, ὡς πάρος ἧεν, ἀναιδείη τ᾽ ἀπολεῖται. 

Καὶ τότε δὴ μέγα σῆμα Θεὸς μετέπειτα ποιήσει. 
35 Δαάμψει γὰρ στεφάνῳ λαμπρῷ παρομοίϊος ἀστὴρ, 

Λαμπρὸς, παμφαίνων ἀπὸ οὐρανοῦ αἰγλήεντος 
μασιν οὐχ ὀλίγοις " τότε γὰρ στέφος ἀνθρώποισι 

Δείξει ἀπ᾿ οὐρανόθεν ἐναγώνιον ἀθλεύουσι. 
Καὶ τότε γὰρ μέγας [οὗτος ἀγὼν] ἐσελαστιχὸς ἔσται 

-- δ, 5514. Ὀεοίπια φοΠαγΘΠΟὨ 8 Ἰηἰτἔυπι : Ἰἀο] οἰδί γι δι εἰ Βοχηδηΐ ἱπιρογὶὶ 
ΤυΪηΔ. -- 84, 444. Οὐοτοδ ἴῃ οεεῖο ἔαϊβεγα υἱδᾶ, [ἈΠ ΖΌΔΙΙ Τοτ σα π15 δῖ βτιιπι]. --- 

81, 5244. Οογίδιηβδη υἱγίυϊυμλ Ἰπῖον γι5ῖο5. --- 

15, 284ᾳ. Αἀ δεχάτη γενεή, κι τι Δ. 20. το οὐρανίον, νἱὰδ δη ἰεζᾶ5 οὖρα- 
Υἱάδ ποῖ. ᾿ἰθτὶ 1 ἰπιτῖο. νόθεν, υἱ ἱπῖτα, 88, Ὠείηῃ δυρριοπάυαι ἐμ 
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Εἰ τοῦγϑθ ΒαΌΔΙΟΥ, ΓΑΡῚ6Β Οἵ 5θ0νἃ ᾿ΠΡΟΥΙΠΊ, 
Εἰ οξά68 Βοπηπιμ, ᾿υΘηϊοΟΓ 416, Βουμηηα6, ᾿ 

10 Ολργδγυπι δἴααδ οὐἹπ; ἴὰπὶ Ρ] ΓΙ πΊᾶ ἴθγτα τυβηθ Ὁ 

Αρτ!Ο0}15 ἀδβογίδ : νἱσυχη σοββδηῖο ἰΡΟΓΟ, 

Βεβοιϊεπῖ ἔτυροβ ; σοπάδηῖογ ΠΡ 6ΓᾺ ῬΑ βϑ' πὴ 

ΟογΥρογ ; ἀἰτιρίοπὶ 8.468 οἱ ἰετηρία ΡῥΓοΐδηι. 
Ηδο ἀφοῖπμηᾶ δχϑιβίοιϊ "5618 ΠΟΥ 1015 οοἴδϑ8, 

τ Ουυχῃ νϑ]άϊιβ ἰουτο ΘΟΠΟΊ880Ὑ, Δ δίμογα 8170 

Ου! ἰοπαῖ, ἸΠ88Π08 5ἰδῖπαΓ.Π ἔγαηροῖ ΠΟΏΟΥ6Β, 

Ετ Βθρι δι ρ 18 Πα ΙΔ ηἴθηη 00}}1}0 018 ὉΓὈ]8 
Αυαββαθι: σοπίοπι : ἰὰπ| τηὰ]τα ρΘΓΙ Ιῖ ΟΡ ΠῚ νἹ8, 

υϊοᾶπο γὰρ! 18 ἰαχϑηῖθ ᾿ποθηάῖ8 ἢ9 πη πη 18 : 

λ0 Νεομποῃ βϑηριποι ἸΔΡΘηΐα68 ἐβίμθ γα ρυ ῖϑ 

Αἱ σεμυβ πυμπηάπυπὶ ἰοπρα ἰαΐθαα6 Ρ6Γ ΟΥ̓Ρ6πὶ 
Ομ θ8 Δ] [ΘΓΏ]5 ᾿μδδηϊοῖ ; ̓ἸπΖὰ6 τὰπυ] 

Ῥεβῖθϑ δἴσυς ἔδπιθβ Πθιιβ οἱ 16]8 Ἰρτιθᾶ ὑΓγΆΥ 8 
Ἰτηπγτῖοῖ ΡΟρυ] 15, νινιπῖ 4] 1606 ΘΔΓΘΠΙαΒ ; 

,“ὅ Βεβοϊοίαιιδ ρεπαβ ἰοῖο ἰδοῦ 0 1}6 τηυπηάο, 

51 418 αὐ ἴῃ [ΘΓΓῚΒ ΠΟΠΊ1Π15 γα 5ΕΙΡῚΔ σΟΓηΔῖ. 
ΜΙγοῖαγ, Πεὺβ δ ΓΟΓΒΆΠ,, πηλρτιὶ 1Π00]8 οΩἢ], 

Ἀδ]]ΠΙχυϊα8 ποτηΐπιπὶ βίδιδῖ ΒΕΓ ΆΓΘ ΡΊΟΥΌ ΤΩ. 

Τυμο ῥΡᾶχ εἴ νετὶ ργυάθῃτδ βυπηπιὰ νἹΡΘΙῖ : 
30 Τοῦτα ἔδεγαχ ρ]ΌΓ68 ρτοιηῖο ἔδγεῖ ἀρόγε ἔσυρεϑ, 

Νε ἀΐνιβϑα φυϊάοπι, αὐυΐ }}} ΒΕΓΝΙΓΘ ΘΟΔΟΙΆ : 

Αἴἰαθδ ΟΠ 5 νᾶ51} ρογία8 ΤηΔΓΙ8. ΟΠΊΏΪ8, υἱ δῖα, 

ΓΔΡόγὰ δυιῖ βίδι!ο ; Βο6] 8 ̓τηρ! δἴδβχα ρϑειρυμῃί. 

Τυπὶ νεγῸ βιρηῖπὶ ἀδὈι αν αν] 15 ἸΠΡΘΏΒ : 

25 Νά ἰαῖθ τάϊδ 5 δϑίγιιπὶ ΓΙ 4116 ΘΟΓΟΙ 86 

Ἐχϑιβι οὶ 51:}}1}}6., εἴ οὐθὶο σθγμ οί. σ ἀροεῖο 

Ῥδν πλι}ῖο58 ἔμρεγα ἀ|69. ἤδηο 086 σΟΓΟΏΔΠῚ 

Οβἴθηάοι Πδυβ [ἢ] 6118 Θογία 6 ρᾶγαί!5. 

Τυηο οἴθηῖτη σου μα Θγυπὶ 156 δϑιῖοα τηϑρτιᾶ 

ἰδσιιὴδ ῥεύσουσι ψεκάδες εχ ΧΙ], 51: 8.68 ποη 5616]. Οἵ. εἰ Τογῖ}}. δὰ Ματὶ., Ὁ. 157 : 
᾿ δδτογιπι Ποι διἰσ απ υοάπδιη ἐγὶϊ ἢ « Βοηυπὶ δροπθηι δυ δ ταυτὶ οδι}8 ἰῃ 400 

41. Οἵν. 1, 162, 189. « Δροποίμείεβ ει υἱνιιβ οϑὶ, εἴθ.» 
80. Οἵν, ἱπῖτα, 821, εἱ ΥἹΠ1, 209,. 3... 89. Οοἀά. ρϊετίαια νεὶ τό... θμαι νεὶ 
88, 5244. Οδτγίδιηδη ἰάθπὶ οδὶ ἐδ φχυῦο τό.... ὅμαι, τοϊ οἷο ροβὶ τό Ὀγενὶ βρδῖϊο ; 

Ῥαυϊυ δὰ Ἠθργ. οαρ. 12, ν. 1, εἱ δ: 811} χαὶ τότε, εἴ εἰδί ̓πὶ οπιποβ, μέγας γὰρ 

“ 
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4ο Ἑἰς πόλιν οὐράνιον, οἰκονμενικὸς δέ τε πᾶσιν 

σσεται ἀνθρώποισιν, ἔχων χλέος ἀθανασίας. 

Καὶ τότε πᾶς λαὸς ἐπὶ ἀθανάτοισιν ἀέθλοις 
ἀθλήσει νίχης περιχαλλέος. Οὐ γὰρ ἀναιδῶς 

ἀργυρίου τις ἐχεῖ δύναται στέφος ὠνήσασθαι. 

᾿ς 45. Αγνὸς γὰρ Χριστὸς τούτοις τὰ δίκαια βραδεύσει, 

Καὶ δοκίμους στέψει, αὐτὰρ θέμα μάρτυσι δώσει 
᾿Αθάνατον, ἄχρι καὶ θανάτου τὸν ἀγῶνα ποιοῦσι. 
Παρθενιχοῖς δὲ δραμοῦσι χαλῶς ἄφθαρτον ἄεθλον 

Δώσει τοῦ θέματος, χαὶ τοῖς τὰ δίκαια νέμουσιν 
ὅο ἀνθρώποις πᾶσί τε καὶ ἔθνεσιν ἀλλοδαποῖσι, 

Τοῖς ὁσίως ζώουσι, Θεὸν δ᾽ ἕνα γινώσχουσιν. 

Οἱ δ᾽ ἀγαπῶσι γάμον τε, γαμοχλοπιῶν δ᾽ ἀπέχονται, 
Δώσει πλούσια δῶρ᾽, αἰώνιον ἐλπίδα καὶ τοῖς. 
Πᾶσά τε γὰρ ψοχὴ μερόπων Θεοῦ ἐστι χάρισμα, 

δ Κοὐ θέμις ἀνθρώπους τὴν ἄλγεσι πᾶσι μιαίνειν. 
Ξ [Μὴ πλουτεῖν ἀδίκως, ἀλλ᾽ ἐξ ὁσίων βιοτεύειν. 

ἀρκεῖσθαι παρεοῦσι, καὶ ἀλλοτρίων ἀπέχεσθαι. 
Ψεύδεα μὴ βάζειν, τὰ δ᾽ ἐτήτυυα πάντα φυλάσσειν. 

. Μηδὲ μάτην εἴδωλα σέδου" τὸν δ᾽ ἄφθιτον αἱεὶ 
6. Πρῶτα Θεὸν τίμα; μετέπειτα [δὲ] σεῖο γονῆας. 

Πάντα δίκαια νέμειν, μήδ᾽ εἰς χρίσιν ἄδιχον ἔλθης. 

Νὴ ῥίψης πενίην ἀδίκως, μὴ κρῖνε προσώπῳ" 
ν σὺ χαχῶς διχάσης, μετέπειτα Θεός σε δικάσσει. 

Μαρτυρίην ψευδῇ φεύγειν, τὰ δίκαι᾽ ἀγορεύειν. 
65 Παρθενίην τηρεῖν. ἀγάπην δ᾽ ἐν πᾶσι φυλάσσειν. 

Μέτρα νέμειν τὰ δίκαια" χαλὸν δ᾽ ἐπίμετρον ἅπασι. 
Σταθμὸν μὴ κρούειν ἑτερόζυγον, ἀλλ᾽ ἴσον ἕλχειν. 
Νήδ᾽ ἐπιορχήσης μήτ᾽ ἀγνὼς μήτε ἑκοντί" 

Ψεύδορχον στυγέει Θεὸς, ὅττι χεν ἂν τις ὀμόσσῃ. 
7ο Ἐξ ἀδίκων ἔργων δῶρον χερὶ μήποτε δέξῃ. 

--- 86.148. θ6 νἱγῖυ!θυ5 Θχογοθη 8 σογϑὺ8 ΧΟΙ͂Ι ῬΠΟΟΥ οἱ [ρ]ετίδχυθ δυβρεοιΐ, 
δε [γυδῖγα : πδῖὰ υἱὰβ ποῖ. δὰ ἢ. ].] -- 

αἰών, 8ἰς, 5ῖηε οὗτος. Ὀπιπο5 χυοχυθ εἶἰστ 656, 544. Ηἰς εἴ βδοαυξδηῖοβ 92 νϑῦβὰϑ 
ελαστιχός σοηἴτα ΠΙΘΙΓΌΠΙ : ΠΟ5 ΠΟΥΤ. (5θ-148) ρῥἰεγίφυα δβυηὶ ἐχ Ῥμοου άς ἀθ6- 

52. Οἴν. Ἰηΐγα, 56, οἵ ἰδὶ ποῖ. δι ριϊ, Ἰάδοφυς πλυ} 18 συδρεοῖ!, υἱ ἴῃ - 
δά. Αἴν. ῬΒοΟΥΪ. 100. Ατρ. ἀϊοίυμι : νἱ46 ποῖ. ᾿ 
55. Αἢ ἅγεσι, υἱ Ο08. νο]ε αὶ» δ6. Ηϊς νϑύβὺδ τοῖ 18 ἔγδρτθθηῖ ὑσὶ. 

“ᾺἉ 
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άο Ῥετ ἴδγγαβ, 4015 ουβῃβ οδὶὶ Ἰηρτϑαϊδίιτ ἴΠ ἈΓΟΘΠΊ.᾿ 

Οἰμπὶβ ὑρίχαθ ρατὶ βιυάϊο ᾿τηπιοσίϑ᾽ α ργορίοῦ 
Ρυρθιηα οοηϊοπάοί ρορυΐμ8, νἹοϊοτγία φυδηάο 
Ἀσοσοπάεῖ ργδοαγα δηϊπιο5. [0] ΠΑΠΛΖ6 ΘΟΓΌΠ ΘΙ 
Νδῖηο νδ] ἀγρϑῃῖὶ ργϑῖο νοὶ οοπιραγδῖ δυτ!. 

45 (καβῖυβ δάεβὲ χυὶ βαποῖα τεραῖ οουϊδιηϊμα (γι βίυβ, 

Ετ τὺῖρυδῖ ρ4] πη48, ἐοῖθγῃα 6 ργϑθπηα γα αὶ 
Μαγιγσῖρυϑ, 4υϊ τηοσῖθ ἰθηυ8, ῥ᾽ οἰδ1}8 ΔΠΊΟΓΕ, 
[ηνϊοῖϊ βιεϊθγιηϊ : ἴὰπὶ χαὶ ἰδ ἀ8}}6 οὐτταπιὶ 
ὙἹΡρίηθε βίδάϊιπ νυἱῖῶ, τηογοθὰθ ΒΘδΡι; 

ὅ0 Τυχ αυὶ υγὰ ΘΟ] υπῖ, Ζυαν!8 ἀα ροηΐα ογαδῖ!, 
Εἰ βαποῖδ νυἱνυηῖ, εἴ βοϊυτῃ Ὠυλθη δάογαηῖ; 

Τυχ 4] Θομ)υρ!ὶ άπ νἱοΐατα νογθῃϊωγ, 
Η!5 φυοχαδ ῥγϑιηΐδ ἀϊρτια εἰ βρεῶι ἀδ οἱ ̓ μππλοσίδ] θΏ. 
Ουΐρρε ΔῃϊπιαΒ ἃ Ῥαῖγε ἀδίδ8 εἰ σϑ  ἴι18 ΟΥΔ8 

55 Νοὴ νι|8 ἔάδσγε ᾿Ἰοαεῖ, ποι βογαιθυβ }}}15. 
[Νε πιᾶὶα ἀϊθβοδβ, β6α ᾿1δῖ6 Ὑἱν6 ΡρδΓΔΙΒ. 

Οοπίεοπίυβ ρΓΟΡΙ 5, Δ] 16 ΠΔ Οάρ 6556 ΡῈ ἨΟΪ]. 
Μεμάδοση [πρ6 ΒΕΓΙΟΠΘΙΩ ; γΕΓᾶ ΟἿ ρΡΓΟΐΕΈΓ, 
Νο ἔγυδβίγα 5: ]Δογὰ 6085 : 56 πὸ σΑγθηΐο 

ὅο Ρευϊποῖρῖο νθῆθγασε Πρϑῦμ, 60]6 ἀδίηάε ραγεηίεβ. 
Ϊὰ5 οὔγπδ οθβοσγυβ, [θη πθὸ ἀδίοσ 1] ]υδπη. 

Νε ΒΡΕΓΠ ΔΒ ἸΠΟΡΘΙῚ ; 6 ΡΕΓΒΟΏΔΙη ΔΟΟΙΡΟ)άαΧχ : 
Οὐυοα πϊ81 }υ8 τἀ 85, τελἀδὶ ὨδιιβΊρΡ56 νἹο 551Π|. 
Ταεβιῖβ, νεγὰ Ἰοχυΐ, ποπ ἤρατε ἔμ]βα, πιδιμεπῖο. 

65 Μιγριμδθδη) Ἔχογος υἹῖϑιι οἱ ῥ᾽ εἴδ[}8 ΔΠΊΟΤΘΠ.. 
Οὐ χας δυυπι ΤΠ] ΘΏΓΕ : β6ἀ οἱ ρ]8β δάἀ6γε ργβδϑίδι. 
Να ἰσυΐϊπα ᾿πῆοχα, δοὰ γϑοῖο Ἔχϑυ 6 ΡΘΠ488. 

Νὰ )υβ]υταπάυπῃι νυἱο θβ πο θηβυθ γ ΪΘΏΒΥ6 : 
Ῥευυσι Πθὺβ δδῖ, ῥοῦ φυϊάχυϊά ρε)εγαῖ, υ]ῖοτ. 

“ο ἰπ͵υδῖα 6 οαυβα πυ]] πὶ, ΤΩ ΠΟΥ, δΟοῖρα ἀοπυπι. 

ταιι5, δρυὰ ῬΒΟΟΥ άοπ ἰοτιϊυ8 εαϊ, ομνϑ- οοἀὰ. τε Ὡοη μδρεῶϊ : δα! Ορε. Ἢ 
“16 ἃ 5 0γ}}}εῖα ἀυοθυ ῥγονίθας, ἃπ τος ῬΒΟΟΥ δ. . 
τοςυηάίδ οαυθὰ ἢ ϑοφυθηίυπι ἰἱ δὰ αῦο 662. ἴπ ἔπε δὴ τοῖς πρόσωπον ἢ ὕ1]- 
ὩΣ δημοϊδριταγ, οδηβθηὰϊ ἱρε8 ᾿ἰοτῖβ 406 Ομ γ δείδηυπι φριῖεχ [ς. ς.20,ν.21. 
« ῬΒΟΟΥ 6 ἱγαπδοσίριὶ. θυἱ ποι Ῥμοογ-ς 68. Ἀφάϊθιὶ χαὶ τοῖς ἴπ βῃθ σὑϑῦξι» 
Ἰξάεὶ, ρἰετῖχαο οὨτιειϊδηΐ γεὶ [υάδιοὶ καῖ. οἴίδσα ῥδυϊο ἰηΐγα, 112. 

δ9. εεεῖ ΡῬμοογ ϊ ἷς νεσσὺς, ἰαἀδ]-ὀ ὄ6δ5) ΟἸΐπιὶ πος ἐν παντί, εἶπ δυοίοσε. 
«Ὧ“9 μειμὶ ἀυλὶο. 10. ΑΒΡοϑδὶ ἷἰς ὁ Ῥμοου Ἕάο. (ἔν. Εχοὰ. 

60---609. ΡΈοςγ]. 6, 544. [ἢ μος νετϑβὰ οδρ. 28, ν. 8; ῬγΌΥΟΥΡ. οΔΡ. 11, οἵδ. 



56 

8ο 

85 

00 

95 

Σοο 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Β. 

Σπέρυατα μὴ χλέπτειν " ἐπαράσιμος ὅστις ἔληται 

Ἑὶς γενεὰς γενεῶν, [διὰ] σχορπισμὸν βιότοιο. 

Νὴ ἀρσενοχοιτεῖν, μὴ συχοφαντεῖν, μήτε φονεύειν. 
Μισθὸν μοχθήσαντι δίδου " μὴ θλῖδε πένητα. 

Γλώσσῃ νοῦν ἐχέμεν χρυπτὸν λόγον ἐν φρεσὶν ἴσχειν. 
Ὀρφανιχοῖς, χήραις, ἐπιδευομένοις δὲ παράσχου. 

ΝΜηήτ' ἀδικεῖν ἐθέλῃς, μήτ᾽ οὖν ἀδικοῦντα ἐάσης. 
Πτωχοῖς εὐθὺ δίδου, μήτ᾽ αὔριον ἐλθέμεν εἴπης. 

ἱδρῶσι σταχύων χειρὶ χρήζοντι παράσχου. 
ὃς δ᾽ ἐλεημοσύνην παρέχει, Θεῷ οἶδε δανείζειν. 
Ῥύεται ἐκ θανάτου ἔλεος, χρίσις ὁππότ᾽ ἂν ἔλθῃ. 

Οὐ θυσίην, ἔλεος δὲ θέλει Θεὸς ἀντὶ θυσίης. 
ἔνδυσον γυμνὸν, μεταδὸς πεινῶντ᾽ ἄρτων σῶν, 

ἄστεγον εἰς οἶκον δέξαι, καὶ τυφλὸν ὁδήγει. 

Ναυγγοὺς οἴχτειρον" ὁ γὰρ πλοῦς ἐστιν ἄδηλος. 

Χεῖρα πεσόντι δίδου " σῶσον δ᾽ ἀπερίστατον ἄνδρα. 
Κοινὰ πάθη πάντων " βίοτος τροχός - ἄστατος ὅλος. 

Πλοῦτον ἔχων, σὴν χεῖρα πενητεύουσιν ὄρεξον. 
ὧν σοι ἔδωχε Θεὸς, καὐτὸς χρήζοντι παράσχου. 

Κοινὸς πᾶς ὁ βίος μερόπων" ἄνισος δὲ τέτυχται. 
Μήποτε, ἀνὸ ρα πένητα ἰδὼν, σχώψῃς ἐπέεσσι, 

Μηδὲ χαχῶς γὲ προσείπης μωμητόν τινα φῶτα. 

Τὸ ζῆν ἐν θανάτῳ δοχιμάζεται εἴ τις ἔπραξεν 
ἔχνομον ἢ δίκαιον, διαχρίνεται εἰς χρίσιν ἐλθών. 
Μηδὲ φρένας βλάπτειν οἴνῳ, [μηδ᾽ ἄμετρα πίνειν]. 
Αἶμα δὲ μὴ φαγέειν, εἰδωλοθύτων δ᾽ ἀπέχεσθαι" 
Τὸ ξίφος ἀμφιδαλοῦ μὴ πρὸς φίλον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἄμυναν. 

Εἴθε δὲ μὴ χρήσῃ, μήτ᾽ ἔχνομια, μήτε δικαίως " 

Κἂν γὰρ ἀποχτείνης ἐχθρὸν, σέο χεῖρα μιαίνεις. 
ἀγροῦ γειτονέοντος ἀπόσχου, μήδ᾽ ἄρ’ ὑπερθῆς 

11. ῬΒΟΟΥΪ. 10. 19-- 88. θδβυπῖ ὃἱ χυϊῆχιια ΡῬΒΟΟΥ ΑΙ. 
12. γετβυς δάάϊτυε ῬΒΟΟΥ αὶ, ἔτ ριὰσθ [πῃ Βοος οἸ πὰ ψοϊπθγαπιν χεῖρα, ο τηδηΐρυ- 

116 χυϊάφαηι. ; ἴυπὶ» : πυῆς δὰ οοὐά. τοάϊτηυ5. Ἰδρῶσι 
18. Ομγιβιϊδηυβ Ηἰς εἰ Ἰηδορῖυ. 1} Δ 1υἃ ἐφ φυδπὶ « ΡΘΥ δοοιδιϊδ δυάογοϑ », 
14, 54. ῬῃοοΥ. 11, 54. ἰὰ οδῖ, πηθ58}5 δι ροτο : 8]ς Ἠοβιοάυβ ἴδει 
10. Ῥεεδὶ ῬῃοοΥ άϊ : Τεβρίοἱϊ ἴδπῖθπ ῥγῸ θέρει, δευϊ. ἤοτο. 391. 

δὰ Ῥῇοο. 89. ἴη πα ῥτγὸ δέ αιϊἀηὶ τεῦ: 80. Ργον. Ἄοδρ. 19, νυ. 11. 
11, 5ᾳ. ῬΒΟΟΥΪ. 19, 54. ἴπ Βος οορυ-αὀ ΒΒ. Εχ ἐδοοδὶ δβρὶβίοϊα, οδρ. 2,υ. 18. 

ἰδπὰ οὖν, ε εοἀὰ. διεεπίεπι, τθοθρὶϊ Ομ8β. 82. Εχ Μαίιμεο, οβδρ. 9, νυ. 18. 
ε Ρἢοο. 83. Οοἀά. ἔνδυσον οὖν, οοπίτα πι- 
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Νο 8δῖᾶὰ [ὈΓΘΓῚΒ : ΓῸ5 Ὄσβοοσ πᾶ ΡΘΓ ΟΠΊΠΘΠῚ 

Ηδο εγῖϊ οἰδῖοθτῃ, υἱῷ χυοά ἀἰδδιρεῖ υβπη. 
Νὰ ΘΟΥΓΓΌΠΙΡΕ ΤΩΔΓΘΒ : 86 ἰαῖγο δὰϊ ρῥγοά!οΥ 6δῖο. 

ϑοῖνθ ἰδ βογδῃῖΐῖ! ππογοθάθῃ : Π6 ΟρΡυὶπλ6 Θρεῃυτῃ. 
Ἠαὰ ἔγεπυπι ᾿μραδδ, παν 6 ὈΠΖυδπ γοϑηδ ΓΘΒΟΪΝΆΒ. 

Ῥαρι!]ο, ν᾽ άυεθ δία Ἰπορὶ βασοῦγγα ᾿βΘὨΙρηυΒ. 
Εδο π|}}} ἰπ)υβῖθ : φαῃ οἱ ἔδοιθηιθυ8 οὐ βῖᾶ. 
Πα οἷτο ραυρουρυβ, ἤθὰ ογᾶ5 ργομμῖ6 ἀδίαγαπι. 

ϑρίοδσατη ἀα βροῃῖθ ἱπορὶ ἀ6 πη65586 πηΔη}ρ  ὑπι. 

80 Ἐδηογαῖ 1|6 Πθο, ἔγαιγὶ φὰὶ ἀοπαῖ ἐρϑῃί!. 

Ουἱ ἔγαιγβ πιϊβογείυγ, δῖ 80} πάτοα τυϊυ8. 
Ηοπιίία 0}1ὰ Πθο, φυδηίαπι πιθη5 ἰαγρα, ργΟ ΙΓ. 

Ἀα νεβίθμι πιο, ρᾶπϑηλ 4ἃ ῬΡ8π6 ΟΔΓΘΗΙΙ, 
Ῥυχ αβῖο οὔθοῖβ, βῖπ6 ἰθοῖο ΘΥτ ηΠἼ10ι115 ἤ 5068. 

85 Ναν}ταρ!5 βυσουττο : νὶὰ 6ϑὺ ἱποογίᾶ ρδὺ ὑπ488. 
Τεπάε χπϑηυχ ἰάρ50 : 56 γν8 [ἰϊοΎ15 ἜρΘὨΐ6Π,. 

(ομηπλιιη65 οδϑ1ι8 ; Υἱῖᾶ δβϑῖ γοῖδ, ΒΟΥΒὰ 6 ν πο Γ]8. 

51 ΠῚ ορεϑβ ἔιοσιπῖ, ἱπορὶ ἰγρΊγ 6 88] αἴθ ; 
Οὐοάφαε Πεὺβ εν] ἀαϊ, ἱανεῖ ἱπηρδγεῖγα ΟΡ ΘΗΙΙ. 

90ο (ομπλι 15 νἱϊα 6ϑϊ, 564 ΠΟῊ ἰδτμθῃ ΟΠΠΏΙΡῈ5 Θαυ8. 

Νε 8ἰ1 ̓ βάϊθσιο, 81 ἔοσι 6 οσουγταῖ, ορϑηυβ; 
Ουΐπ εἴ ουἱραηπάυπι οἴνεμη πα βροιῖθ ἰδοα 8888. 

Ὑιϊατὰ ΒΟΠ 18 ΠΊΟΓΒ 5018 ργοβραῖ : βθὰ 4υ]8 ΒΟΠᾶ βεββϑιῖ, 

56 τηαἷδ, Ἰυἀϊοῖο τπϑγοόβ δὰϊ ρμᾶ γεροϑβῖᾶ αϑβὶ. 
Νὰ πιοηΐθμι νἱπο ἰοἀ48, πϑι ρ]05 Ὀ1Ρ6 )υδῖο. 

Θδηριπ6 ΠΟῚ [28 6δϑὲ γ6801,) ΠΟῚ ΘΆΓΠ6 [Πϊαῖϑ. 

ΘΌΠῚ6 ΘΠ86Π), ΠΟῺ 4110 8Β00118 τηϊηἰῖογθ, 864 Ποβίθιι 

ὕιτ ρε6}165, 6 υγα χυϊάξδῃλ ἀθβίγιηρογα ργοιηρῖυβ : 
Ναιιχας νοὶ Ποδ1}}} ἐάδϊαν ἀθχῖγα ογιοΓα. 

τοο ιοῖπο δ βίϊμθαβ ἄρτο, πδὰ νου θγῈ ΠΠΕ6ΠῚ 

ἔσυσα. ἘἈεἰΐχυδ διιπὶ γϑυβιῖ8 μυ}5 ὁχ Το- 
μἱα, “8. 4, Υ. 16 δυὶ 11. 

8.4---89. ῬΏΟΟΥ!. 22, 8514. 
89. Χρήζοντι παράσχον, ῥτγΌΓΒι5 υἱ 

δΌΡΓΑ, 19. 
90--- 96. θεξυπὶ Ὦἱ δὲχ ῬΠΟΟΥΠ ΑΙ, τὰ- 

σεωϊζοσεβ οἱ ἱπδοοῖὶ. Ἀδβροχὶϊ ἴδιο 
δυεῖον δὰ Ῥθοογί. 28 : "Ἔστω χοινὸς 
ἅπαῳφψ ὁ βίος. 

95. Οοάά. μηδὲ πίνειν ἄμετρα : ΠΟ5 

σΟΙΤ., 5.0 }1}14 ἄυος 4υδ ρτίμιαπι ῃγοάυ- 
οογα βοίοῖ ἴῃ δ 8 φυοαὰθ δι) 5πιοα 

οοπιροϑ 8, αἱ ἰὰ ἄδικος ρϑυ]ο Ἰπῖγα. Μὰ- 

Ἰεδαὶ ἰδπιθὴ Βοἰϊϑβοπδάϊι5 δὰ ῬἈΣ]Οβίγ. 
ἔκμετρα. 

90. Ομ τ βδηυβ οπιηΐπο σεῦβιιϑ εχ Αο- 

(5, σδρ. 15, νυν. 20, εἰ ςδρ. 21, Υ. 25. 
9, 544ᾳ. ῬΠιοον. 29-82. 
99. Οοἀάϊ. μιανεῖς : Π05 ΟΟΥΤ. ΟΣ, ῬΡηο- 

ογ]. 91. ; 
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“Πᾶς ὅρος ἐστὶ δίκαιος, ὑπερδασίη δ᾽ ἀλεγεινή. 

τοῦ 

ΣΙ0Ὸ 

Γ ΧῚ 

[20 

1: 
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101. 

Κτῆσις ὀνήσιμός ἐσθ᾽ ὁσίων, ἀδίκων δὲ πονηρά. 
Μηδέ τιν᾽ αὐξόμενον λωδήσῃ χαρπὸν ἀρούρης. 

Ἑστωσαν δ᾽ ὁμότιμοι ἐπήλυδες ἐν πολιήταις " 

Πάντες γὰρ ξενίης περιρήσσονται πολυμόχθου, 

ὡς ξένοι ἀλλήλων - ξεῖνος δέ γε οὔτις ἐν ὑμῖν 

ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πάντες βροτοὶ αἵματος ἐξ ἑνός ἐστε; 
Χώρη δ᾽ οὔτι βέδαιον ἔχει τόπον ἀνθρώποισιν. 

Μηδὲ θέλης πλουτεῖν, μηδ᾽ εὔχου " ἀλλὰ τόδ᾽ εὔχου, 
Ζῆν ἀπὸ τῶν ὀλίγων, [ἄδικον δέ τε μηδὲν ἔχοντα]. 
ἢ φιλοχρημοσύνη μήτηρ χακότητος ἁπάσης. 
Νὴ πόθος εἰς χρυσὸν ἢ εἰς ἄργυρον " ἐν δ᾽ ἄρα χαὶ τοῖς 

ἔσσεται ἀμφήχης θυμοφθόρος ἔνθα σίδηρος. 
Χρυσὸς ἀεὶ δόλος ἐστὶ καὶ ἄργυρος ἀνθρώποισιν. 

Χρυσὲ χαχῶν ἀρχηγὲ, βιοφθόρε, πάντα χαλέπτων, 

Εἴθε σε μὴ θνητοῖσι γενέσθαι πῆμα ποθεινόν " 

Σοῦ γὰρ ἔχητι μάχαι τε, λεηλασίαι τε, φόνοι τα, 
᾿ἰχθρὰ δὲ τέχνα γονεῦσιν, ἀδελφειοί τε συναίμοις. 

Μηδὲ δόλους ῥάπτειν" μὴ πρὸς φίλον ἦτορ ὁπλίζειν. 

ΜΜηήθ᾽ ἕτερον χεύθης χραδίη νόον, ἄλλ᾽ ἀγορεύων" 
Μήδ᾽, ὡς πετροφυὴς πολύπους, κατὰ χώραν ἀμείδειν. 

Πᾶσιν δ᾽ ἁπλόος ἴσθι, τά τ᾽ ἐκ ψυχῆς ἀγόρευε. 
ὅστις ἑχὼν ἀδικεῖ, χαχὸς ἀνήρ " ὃς δ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγχης, 
Οὐκ ἐρέω τὸ τέλος" βουλὴ δ᾽ εὐθύνεθ᾽ ἑκάστου. 
Νὴ γαυροῦ σοφίη, μητ᾽ ἀλχῇ, μήτ᾽ ἐνὶ πλούτῳ " 
Εἷς Θεύς ἐστι σοφὸς, δυνατός θ᾽ ἅμα, καὶ πολύολθος. 

Μηδὲ παροιχομένοισι καχοῖς τρύχου τεὸν ἧτορ᾽ 
Οὐχέτι γὰρ δύναται τὸ τετυγμένον εἶναι ἄτυχτον. 
Μὴ προπετὴς ἐς χεῖρα" χαλίνου δ᾽ ἄγριον ὀργήν" 

Πολλάκι γὰρ πλήξας, ἀέκων φόνον ἐξετέλεσσε. 

ἔστω χοινὰ πάθη, μηδὲν μέγα, μηδ᾽ ὑπέροπλον" 

Ὠεαβὶ μὶς ῬΒΟΟΥ ΑΙ : 564 τοβρὶ- 586α ΤὨΘοζΙ ἀ 15 δίς ΠΔΡΘη 5, ν. 1161, 54.: 
εἰϊ δὰ οἰυκάσηι ροοῖεδ νδγϑιτὶ 64; εἱ εἶτ. Οὔτ᾽ ἔραμαι πλουτεῖν, οὔτ᾽ εὔχομαι" 
ἱμΐτα, 142. ἀλλά μοι εἴη Ζῆν ἀπὸ τῶν ὀλίγων μηδὲν 

102. ΑΒοϑὶ 6 ῬῃοΘΟΥάα. ἔχοντι χαχόν, ἘΠῚ δοουπάυ5 γνϑγξιι8 ὁχ 
108, 644ᾳ. Ττε5 εἰ ῬΒοογ) οὶ, 33, 54ᾳ. Ρεπίδιμοῖσο μοχδπηοῖοσ ἰδοῖϊυβ οβῖ. 
106, 5ᾳ. θεδυπὶ δὶ ἀυο ῬΠΟοΟΥΠΑΙ. 110. Οοἀά, ἴῃ ἔπε, μηδέν τε ἔχοντα 
108. ῬΒοοΥ. 86. ἄδιχον. 
109, 44. Ηἰ ἄνο ποπ δυπὶ ῬΒοΟΥ  ἀϊς, 111. ῬΒοΟΥ͂Ϊ. 81. 

“πὰ 



“ΒΙΒΥΙΠΙΝΟΒΌΜ 118. Π. 59 
» 

Τ͵ΔΉ 8.185 : 5 ομηῃθ νεῖδὶῖ ᾿γϑδηβοθηάδγο βπ 6 η, 

δυβία ρᾶγασε, Ἰπογατα εδῖ; ἰπ) δῖα δΔοσαίσο γα, ἀδπηπυη. 
Ογεβοθηΐθβ π6 4015 ἤπποῖαβ νἱο νους ἀρτὶ.᾿ 

Αἄνθηᾶ ΠΟ ἃ]10 11] 8ιῖἴ, υδχῃ οἶν!8, ΠΟΠΟΓΘ : 
τοὅ Ναιῆσχια ομλπ65 ἰπγα ΠΟΒΡΙΙ βασνδγα τοουδδηῖ, 

ὅξα 8101 βιωϊ αἰἴθῃᾶ ; β6α ἤοβρε68 οἱ δάνθηδ υοδὶβ 

ΝΟ] ]ὺ5 οσιῖ, φιομῖαπλ ἀ6 ΒΔ ρΊ Πα ὨΔΒΟΙ ΠΏΣ ὯΏΟ, 

Νεὸ συϊχυδτη ὅ8 ἴεττα 50 πὶ ἱπηπλαϊα}}}6 ῥτοβίαϊ. 
Νε οὰρε ἀἰνια8, πανα ορίδ : 8ὲ1 ΠῚ νοΐπμι, 

110 ίνεγα ΘΟ: ΘΠ ρϑιιο15 Ἰυβίο 46 ρῥᾶΓαίῖ8. 
Νδιου. ἀνδυ δ οϑὶ ουποΐοτγυμῃ οἵ σϑιβα ΓΔΙΟΓΌ ΠῚ. 

Νε 5811 ἰϑδηΐα ἴδηημθβ ΔΌΓΙ Υρ ΘΠ 486:; 80} 1818 

Ου!ρρε ἰαϊδὶ βοϊ πάθῃβ τῃουίδ]ὰ ρϑοΐοσα ἔΈγγιιπ. 
Ὠοδοῖριῖ ἄΡΡΘΏΠ τηογίδ] 68 ἤι]ρὸγ οἱ υΓΊ. 

τιὖ ΑὐΓυπὶ ρΕΓΠΙΟ168 ὙἹ68, ἔΌὨΒ ΡΓΙΠῚ6 ΤΩΙ ΟΥΌΤΩ, 

Ο υἱϊπᾶπλ Π6 818 ρΥΑΙ.15 ΤΠ ΟΥΙΔ]10115 ΟΥΤΟΥ, 

ῬῸγ χιθπὶ ἴοΐ ρυρτιδο, ἴοῖ οά685 δίψιαθ γΓαρ 8. 

Ετ ρδῖσθυβ παῖ οἱ ἔγαιγοβ ϑυῃὶ ἔγϑισι θυ Ποβίϑβ 
ΝΠ: ποοῖθ ἀο]οβ, πθνα ᾿γᾶβΟΔσῚΒ 160. 

120 ἴληριᾶ 8108, 8105 Ὧ6 ρεδία ρϑοΐογε Β6Ώ8.18, 
Ναὰ ἴὰ, Ῥοϊγραβ υἱ, πγυῖε8 οὰπ 5646 ΘΟἸΟΓΟΙ ; 

ϑ6α ΒΙΠΡΙῈΧ ΔΠΙΠ18, ΡΓΟΙῸΣ ἀ6 ρθοΐογθ νΘΓΌΠ,. 
᾿Ἰπγ)υϑῖε ψυ!ουπη 6 ν δ 5 ἔβοιϊ, 18 τη8}}}8 εδί ΥἹΓ: 
Νοα τἴᾶ, 40] ΠΟΙΘΏΒ : ᾿πάοχ δια συ αθ νο]υπῖ88. 

τ Νβο νγεβ, πθεῸ ορββ, πὸ ἴ6 βαρ ϑηΐϊα το] ]δῖ : 

ὕπιι8 ἐπὶ βαρίθῃ8 Πθιι5 6βὶ, ἀϊνεβ4ις, ροϊδῃ8416. 
Ῥγρῖθι!15 Π0]1 ἔγιβίσα ἱἈΡ ΒΟ γα ἀΔΙΠΗ]8 : 

Νι ἔδοΐυμῃ ᾿ηξδοίυχη βοσΊ, πο σομτρι 1}}1. 

Αἀ νὶπη π6 ργορεγαβ : γᾶ πὶ ΘΟ Ρ65366 ἰπηθηΐειῃ : 
130. Οὐ!ρρα ναὶ] ᾿πν!18 [δ ἜΘ Π0 5880 6 ΠΕΟΔΥΙΪΐ. 

ΟοΙσηυ 68 86 Γνἃ 56 η808: Π1] στ Π46 ἔΈΓΟΧΥΘ : 

1122, 44. Βεβυηῖ δὲ ἄυο ῬΠοΟΥ ὰϊ : οοὐά. κραδίην μα εῃῖ δὶπα νόον : πο8 ΡΒο-» 
δι αῦύπι ἴδιοι βλριιηϊ. οΥἹ τ ἄθ πὶ 564 1 Π|0}. 

114---Ἴ18. γεγϑυβ χυδίῃον 6 ῬὨΟΟΥΪ. 121. Αἢ πιοὶῖυ5 χατὰ χῶρον ἢ" 
48, 444. 122. Ὀεεδὶ ΡΒΟΟΥ] ΑΙ, 

[19. Ὀεεεὶῖ ῬΠοΟΥ αΐ, ΒΔροπι ἰάσθ [28-142. γεῖβυβ πονοιμάθοϊμλ εχ ΡΒο- 
ῬΣιι5 Βοση σἰςμίυπι, μηδὲ δόλους ῥά- Ογ]. 48, 5644. 
πτεῖν, ἰη1ι10 ΟΔΙΤΩΣΠΙς 50]. 125. Ῥγαβίδγει ἐπὶ πλούτῳ, πἰδὶ Ρῃο- 

120, 5»Ὅ4. ῬΠοΟγ. 48, 534. 8.1} [πὶ οΥ]. φυοφυς ἑνί. 
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Οὐχ ἀγαθὸν πλεονάζον ἔφυ θνητοῖσιν ὄνειαρ. 
ἡ πολλὴ δὲ τρυφὴ πρὸς ἀμέτρους ἕἔλχετ᾽ ἔρωτας. 

Ὑψαυχεῖ δ᾽ ὁ πολὺς πλοῦτος, καὶ ἐς ὕῤριν ἀέξει. 

125 Θυμὸς ὑπερχόμενος μανίην ὁλοόφρονα τεύχει. 
ὀργὴ δ᾽ ἔστιν ὄρεξις, ὑπερδαίνουσα δὲ, μῆνις. 

Ζῆλος τῶν ἀγαθῶν ἐσθλὸς, φαύλων δέ γε φαῦλος. 

Τόλμα κακῶν ὁλοή" ἀγαθῶν δέ γε, χῦδος ὁπάζει. 
Σεμνὸς ἔρως ἀρετῆς " ὁ δὲ Κύπριδος, αἶσχος ὀφέλλει. 

14ο ΗἩδὺς ἀγαννόφρων χιχλήσχεται ἐν πολιΐταις. 

ν μέτρῳ φαγέειν, πιέειν, καὶ μυθολογεύειν " 
Πάντων μέτρον ἄριστον " ὑπερδασίη δ᾽ ἀλεγεινόν. 
Μὴ φθονερὸς, μὴ ἄπιστος ἔσῃ, μὴ λοίδορος ἴσθι, 

Μηδὲ χαχογνώμων, μὴ ψευδαπάτης ἀμέτρητος. 
145 Σωφροσύνην ἀσχεῖν, αἰσχρῶν δ᾽ ἔργων ἀπέχεσθαι. 

Μυδὲ μιμοῦ καχότητα, δίκη δ᾽ ἀπάλειψον ἄμυναν " 
Πειθὼ μὲν γὰρ ὄνειαρ, ἔρις δ᾽ ἔριν ἀντιφυτεύσει. 
Νὴ πίστευε τάχιστα, πρὶν ἀτρεχέως πέρας ὄφει. ] 

Οὗτος ἀγὼν, ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀέθλια, ταῦτα βραδεῖα, 

το Τοῦτο πύλη ζωῆς, χαὶ εἴσοδος ἀθανασίης, 

ἦν Θεὸς οὐράνιός γε δικαιοτάτοις ἀνθρώποις 
ἤστησεν νίχης ἐπαέθλιον" οἱ δὲ λαθόντες 

Τὸ στέφος, ἐνδόξως εἰσέλθωσι διὰ ταύτης. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν τόδε σῆμα φανῇ χατὰ χόσμον ἅπαντα, 

ιὅ5 Ἐχ γενετῆς παῖδες πολιοχρόταφοι γεγαῶτες, 
Θλίψεις δ᾽ ἀνθρώπων, λιμοὶ, λοιμοὶ, πόλεμοί τε; 

Καιρῶν δ᾽ ἀλλαγίη, καὶ πένθιμα δάκρυα πολλὰ, ᾿ 
Αἴ, ὁπόσων παῖδες χώραις ἐνιθρηνήσονται, 
Οἴχτρ᾽ ὀλοφυρόμενοι γονέας, [καὶ] φάρεσι σάρχας 

ιῖ6ο ᾿ἰνθέντες θάψουσιν ἐπὶ χθονὶ μητέρι λαῶν, 
Αἴμασι καὶ χονίησι πεφυρμένοι. ὦ μέγα δειλοὶ 
γστατίης γενεῆς φῶτες, κακχοεργέες, αἰνοὶ, ᾿ 

-- 149, 544ᾳᾳ. Τειυμρἢυβ εχ 11οὁ σογίδιμλία νυἱοϊογ 8 ραγαῖυβ. --- 154, 44. Ρτο- 

ἀϊρίυπι ἐπ ἴοΥτ8, Ἰηΐδηῖοβ ΟΔΠῸ οὐδ᾽ Ὠδϑοθπίεβ. --- 186, 544. (ΔΙΔῃλ δῖοθ5 5)» 
Ῥτέπῖο ᾿υάἀϊοῖο ῥτανλ. --- 

142. Ονι κυρτὰ, 101. 146. ῬΠοοΥ. 12, 0υν]1] ἰδθθη μὴ μί- 
148, 44ᾳ. Βεδιυηῖ μὲ ἀυο ῬΒΟΟΥ] ΑΙ. μοῦ Ἰεξίίυν, ἕδνοπιθ τρεῖγο, δυγα τρὶς 
1458--148. γογδιβ αυδίυογ 6 ῬΏοΟΥ. ρηδηῖοε. δοίη υἱάθ δῃ ἰεξ85 ἀπάμειψον. 

11, 54. 149. ΕἸπὶδ Ηἰς εβὶ (ροδὶ νεσϑδα 148) 

΄ὰις 



ι35 

1:50 

ει 55 

τ6ο 

ἐγαρχδθηῖ ρβουο- ῬΒΟΟΥ οἱ. δεχαθηίϊα 
.:Ροηϊε σΟμργοηϊ οἰ ρυἹογίθυ5, 89, 544., 
ε φυίδυβ μος χυοχας, οὗτος ἀγών, τὸ- 

ΘΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΝ 118. Ι]. 6 

ΔΙῸ δἴθμιπὶ ργοάεβὶ αιοα 56 ΒΌΡΟΙ οτηη!ᾶ ἰΟ]1|. 
ϑῳρια5 δὰ ἴὰγρεβ ἀθο παῖ ἰυχιιδ ἈΠΊΟΓΟΒ. 

Ἑαβῖυβ ορββϑ βϑθεφυϊαγ, βαφαῖς ροιυΐδηςϊ διαπ,. 
ἴτα δῃΙπλ. πὴ 5. ὈΙΘῺΒ τ] ΡΉ πὶ ἤδἱ 5ρ6 ἔΓΟΓΘΙ : 

ΟἸΙβοιῖ δηϊπὶ ἰΘΥ15 ᾿γὰ. 564 ΟἸΏΠ65 ἰχϑη 51 [ἢ Διι508. 

Τύρα Π18}18 σαυῖατε ἢ ὈΟΏῚ5 οογίᾶγα ἀθοογιηι 6ϑῖ. 

ϑ6606 [1815 [ππαϑῖδ, ὈΟΏ18 δυάδοιϊα ρμτοάοβί. 

ΓΌΓΡΙΒ ἀπιοῖ Ὑ ΘΠΟΓΙ5, 56 ΔΙΏΟΓ ΥἹΓί {18 Π ΟΠ οβίυ. 
αὐνιρυ 1|16 518, ΟἿΪ τηθι5 6ϑὲ υ]απάδ, ρἰδοοθιῖ, 

ϑεγνθηῖ ουποῖδ πηοάππ, ροΐα5, Οἰδυ8, ᾿ρβαχαὸ ᾿ηριιϑ : 

Ορίπηᾶ Γ68 τηοά 8 εβῖ, 408 ΠΟΠ ᾿πΠραΠ6 σΔΓΘΙῸ". 

Ῥεγβάυβ μαυὰ δβῖο, ἤδΥ 6 ̓πν 5 δὰϊ τη] ΘΟΙΟΘΏ8Β, 

Ααὐἱ ρῥγάᾶνο ἴπρϑηϊο, δὰϊ πεοΐθηα!5 ἔγαπ 18 ἀρῖο. 
5 Ουοὰ ἀδοεῖ, οὌρϑβθγνα; ἔαρο, σι βυπι ἰαγριὰ ἔδοίϊα. 

Νενα ᾿πλ6γ6 Ὠ18]05 ; 564 ργᾶνᾶ υ]οίβοαγα ΓΕΟΙΙΒ : 

ἩΠυ πὶ οἰδηῖμ βυδά οἷα μναῖ ; [15 [116 ραγαΐαγ. 
Νενε πάδπι τορυβ, χαῖῃ ἤποια νι ἀοΓῖ8, δ 445.] 

Ἦοο οογίδιμθῃ, ἰο δϑὶ ἰάροῦ, ἤδδο βυηί ργώτηῖα ποῖ: 
δε νἱἴς ροΥία,, δου πη 7 6 ἹΠΡΎΘΒΒ.15 ἢ ΘΝ ΠῚ; 

Ηοο πιᾶρπιπ Πδιβ Οπημὶροίθ 8 Θογ 46 ραγανιῖ 

Ταβς ργοαπι. Οὐ νἹοογιῖ, 116 τ ρο 

Ἀρρτιᾶ Ρ6Γ πᾶπο 1ηἴΓΔὈ1Ϊϊ ΟΥ̓ΔΠ5 58} Π]851Π|ὰ ρΟΓίΔΠΙ. 

864 απὸ ρΓοαΙρΊαπι σα Οἴ15 ταΙΓΆ }]6 ἸΘΓΓΙΒ, 
Ιηΐδηϊοβ ΘΔ 15 ΠΑΒΟΘΏΪΌΣ ΟΥΙΠΙ θ8. ΟἸΔΠΘ 

Τυπο σοηι8 πυμπιᾶπιπὶ ᾿ηνδάθηϊ ραβίθβαυθ ἰδπηθϑαια, 
ΒεἸ]α βιπιαὶ, γαγαχα 46 ν]ο 68, ἰδοσι πλοβααα [αία. 
Ἐπδὰ ! φαοῖ ραογὶ βορυπὶ 8:π6 ρϑῖγα τα] !οῖ!, 

ΕἸορυμι, πδὰ ! 50.858 4} 6 ̓μγοϊνθηΐ νϑϑίθ ρδγθηΐθϑ, 

Εἰ ἰοττϑ ΑἸ γιοὶ τηδηἀδθιηῖ οϑϑἃ σγαἰϊοίδ, 

Ραΐνεγα βδῃρίπ 60 84υ δἰ 65. Ο τηδὶα 868οἷα ' 

Ο ΠΙΠῚ15 ἸΏ58η1 4.105 αἰ τἸπλὰ ργοΐογει οϑιᾶ5! 

155. Ῥοιὰπὶ μος ἐχ ΔΙΊ4ιο πῆς ἀ6- 
Ρογάϊῖο. θυδηροὶο: δὼ ργριίοῦ δεά οἱ 
δριὰ Ηεβιοάυπι παΐδες πολιοχρόταφοι, 

Ρειϊλειπι εβῖ. Ἰοπὶ φὺρ δεχυυμίυν, πύλη Ορετγ. (81, 
ζωῆς εἰ εἰσέλθρωσι διὰ ταύτης, ΓΕΡροι- 
ἄσιωϊ δα πιογοηὶ ορβογναίυτι ἢ σογίδϊη "νὶ- 

1588. Οοἀά. χώρας γεὶ χώρης νοὶ χῶ- 
ρῖς : Ὧ05 ΟΟΥΤ. Ὠδιηάθ οπιῆθβ ἑνὶ θοινή- 

5 156 125[16]5 : Υἱᾶὰο ποῖ. σονται, εἰς ἀϊν!66. 
152. Οοάἀά. ἔστησε. 159. Οοἀά. ἐν φάρεσι, 5ιι16 χαί. 
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Νήπιοι, οὐδὲ νοοῦντες ὅθ᾽, ἡνίκα φῦλα γυναικῶν 
Μὴ τίχτωσιν, ἔφυ τὸ θέρος μερόπων ἀνθρώπων. 

1:65 Ἡ δὲ συναίρεσις ἐγγὺς, ὅταν τινὲς ἀντὶ προφητῶν 

Ψευδαπάται πελάσωσιν ἐπὶ χθονὶ φημίζοντες. 

Καὶ Βελίαρ θ᾽ ἥξει, καὶ σήματα πολλὰ ποιήσει 
ἀνθρώποις. Τότε δὴ ὁσίων ἀκαταστασί᾽ ἀνδρῶν 

Ἐἰχλεχτῶν πιστῶν τε, λεηλασίη τε γένηται 
170 Τούτων, ἠδ᾽ Ἑδραίων. Δεινὸς δ᾽ αὐτοῖς χόλος ἥξει, 

ἡνίκα δωδεχάφυλος ἀπ᾿ ἀντολίης λαὸς ἥξει 

Ζητήσων λαὸν, ὃν ἀπώλεσεν ἀσσύριος χλὼν, 

Συμφύλων δραίων " ἔθνη δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀλοῦνται. 
ὕστερον αὖ ἄρξουσιν ὑπερμενέων ἀνθρώπων 

17 Ἐἰχλεχτῶν πιστῶν "ιραίων, καταδουλώσαντες 
Αὐτοὺς ὡς τὸ πάροιθεν, ἐπεὶ κράτος οὔποτε λείψει 
ἵψιστος πάντων, πανεπίσχοπος, αἰθέρι ναίων. 

πνον ἐπ᾽ ἀνθρώποις σχεδάσει, βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψας. 
) μάχαρες θεράποντες, ὅσους ἔλθὼν ἀγρυπνοῦντας 

180 ἘΕὔροι ὁ δεσπόζων " τοὶ δ᾽ ἐγρήγορθεν ἅπαντες, 

Πάντοτε προσδοχάοντες ἀχοιμήτοις βλεφάροισιν. 
ἥξει γάρ τ᾽ ἠὼς, ἢ δείλης, ἢ μέσον ἧμαρ᾽ 

ξει δ᾽ ἀτρεχέως, καὶ ἔσσεται ὡς ἀγορεύω, 
ἔσσεται εὑδομένοις, ὅτ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

185 ἄστρα τε πάντα μέσῳ ἑνὶ ἤματι πᾶσι φανεῖται 
Σὺν δυσὶ φωστῆρσι, χατεπειγομένοιο χρόνοιο. 

Καὶ τόθ᾽ ὁ Θεσδίτης, ἀπὸ οὐρανοῦ ἅρμα τιταίνων 
Οὐράνιον, γαΐη δ᾽ ἐπιδὰς, τότε σήματα τρισσὰ 
Κόσμῳ ὅλῳ δείξει τε ἀπολλυμένου βιότοιο. 

100 Αἷ, ὁπόσαι χείνῳ ἐνὶ ἥματι φορτοφοροῦσαι 
Γαστέρι φωραθῶσιν, ὅσαι δέ τε νήπια τέχνα 
[Γλαχτουχοῦσιν], ὅσοι δ᾽ ἐπὶ κύματι ναιετάουσιν. 

-- 160, Αὐπο γί βυ5 ΒΕ114] [ἀ6 φὰο ρὶυτα 10. 1Π, ν. 68, 544ᾳ. υδὴὶ υἱάδ υοῖ.] 
-- 168, 44ᾳ. Ἀδάϊιυς ἀυοάξοϊπι [δΔῃ ροῖϊιι5 ἄδοοῖ ἢ] {θαυ πι, ποὴ ἰδηιθη 15 ἔδυ- 

163. ἔχ δίίψυο πυῆς ἀερεγαϊῖο εναμ- ΡγΟΪΧῖΌσα, σαϊθοῖο πῆς ἴπ ᾿ἰθγυπι 11], 
ξεϊϊο : δὴ ξεγρῖϊοῦ αἴγ. ΟἸεμι. δίσοῃ. θ8, 844., φυσι υἱάθ, οἵ 101 ποῖ. 
}}1, καὶ 6, ρμδξ. 582, οὰ. 0χ. 111. γεγίυδ 655εῖ δεχάφυλος. 

1605. Οοἀά. μηδέ ῥτο ἡ δέ. 116. Δείψει τ)8]16 οἱϊπι ἱπιογργείδιὶ 
161, 54. εγδυβ δι ἀυο ἀς Β6}18] Αἢ-ὀ δοῖίϊνιιπι δϑῖ, « δι τἰεῖ, ρεγάεϊ », αἱ ἰπίτα 

Εἰς τϑῖο οομῖγδοῖΣ δυπὶ ἐχ ἴοοο οἱϊπι 111, 420; ἰάδοφι βδθῆδὺ8 πο δϑ ἴῃ 
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δία 1, ἢ66 ποταηῖ, ἰὰπ ααϊπὶ ἀδγα ἔεμπηπα ραγίυτη 
Ποβιοσιῖ, {τιβίομ ποσί θυ Δἢοτα πλθββοῖι 

τ6 864 ἴυχη Πγ68818 ΘΥΙϊ ΡΓΟΡΙΟΣ, σαππὶ ρογβάα βυγροεῖ 
Τυσρὰ ργορδοίδγυμ, ϑρᾶγρθηϑ ΠλΘπάδο]8 ἰΟΓΓΙΒ. 
Ετ Βεῖ 4] νθηϊθῖ, Ἰδοιθῖψυδ ᾿ηϑιρτια τη] 1ἃ 
ΑἰΟΏ 5 οογᾶπὶ ρορι}18. Τα απ τι18 ΟΠ 68 
ΕἸ4οῦ Βαάϊᾳυς ᾿πηπλθηβ8ᾶ οἶδα ρει υηῖ, 

170 Νεοηοι Ηθργαὶ, 4108 βϑονῖοσ ἱπιρεῖεϊ ἵγα, 
Ουυμ ὈΙββθηδ {ἸΡῸ5 Ἰομρίπαθο οτἱθηΐα γϑαιθιῖ, 

Οορπαΐδηῃ τερϑῖθῃβ σϑηΐδι, αυᾶτη ρογα! ἀτὶ οἸ1π| 
ΑΒϑΥΓΊδΒ π8]8 5[1ρ8. ΑἸ Ζαδ ἢἰ8 ργιμλυσα ᾿τπηρῖδ οεά πὶ 
Αρτηῖμᾶ ; ΙοΧ ΓΌΣϑαΠ εἰθοῖοβ Βάοδααε ἀοτηδρυπὶ 

1)ῦ Ηδορτῶοβ, εἰ οογάδ προ, ἐοτ βϑίηηα ἔγιδίγα, 
ὕι ρχῖυβ, δα άϊοεπῖ, Ναας δμὶμὰ Υἱβ πιᾶρτιὰ ΤΟΠΔΗ8 
ὕπαᾳύδηη ἀεβοϊεῖ; 564 ΓΕΧ ΥἹρΡῚΪ Θί Π6Γ18 81] 

Νοτία]ε8 οοῦ]οβ ΒΟΠΊΏΟ ῥΤΆΥΊΟΓΕ [168 10. 
Ἐξ 1668 ἔδυ, ἀοταϊπιιβ φαοδβουτη 6 ΓΟνΟΓΒυ5 

180 ]ηνϑῃϊοῖ νἹρ1 165, πουϊπὶ 4] ΝΌΠΑΙ18 ΠΟΓΔΠῚ 
Ἐχβρεοίαγε, στανθιησαθ οου}18 ἀαραί]εγα βοσμηῦπι. 
Ναῆχυθ δάεδσιὶ τ8}6 δι 5670 τπηθάϊονο ἀἰἱ6], 
[6086 δάδει ργθβθῃ8, εἴ 7.8 ἰΙΟΧΌΟΥ, οπγηϊα Βαηῖ, 

ΘΟΡΙΓΒ Τ186 76 ΤΠ ΟΥΙΔ]Ρ0.5. Αβῖγα ραϊθρυπὶ 
185 ΟἸατα ἀ16 τπῃηϑάϊο, ρει πάβαιθ πᾶ ποτὰ νά θριῖ 

ΟΟἸ ποθ γο ἔδοαθβ, δευὶ ργοργϑηῖα ΤΊ]ΏΆ. 
Τυης οἱ ΤὨΘΒΡιῖθ5. ουττὰ ἀσνροῖυθ, 80 4118 

Βεβοθμάεῖ 62}1 ΓΟΡΊΟΏΙΡΙΒ, οἱ {γᾶ βίρτιδ. 
ἴῃ τουτ]5 δἀοδῖ, ρεγ ΓΙ ΠΏ 5250]. 

1900 γα νοβὶβ, 188 ἔοτιβ ἀ165 Ἰῃνθηθτῖ 1118 
Ῥγερηδηῖΐε8, ναὶ ΖΔ ργθαηΐῖαβ ἈΡΘγὰ Πδι}8 
Ουΐνα 5ι|ρεν Πυοῖυ5 μαριἀρυηῖ! ν, φῦ ρυ5 1Π]8πὶ 

εἴυ5. -- ΟἸΙΤΊ, 544. υάϊο!! αχερεοϊδιϊο ποὰ φὰς ἀρυὰ ομληθ8 ἀἰἴιδα. --- 181. 
189. ἘΕΠῚΔς ἀ6 οἷο οὐττὰ ἀγνοεῖν. --- 190, 544. {Π{||πιᾶ τεζυσα σον βῖο. --- 

ΤΕΙΒΙ5 ἤπα οἰδιιάεπάυ5. Ροβῖ σης γε γ- 685 ἀ0.8}} ὨΌΠΙΘΙῸ ΡτῸ ΡΙυγᾺ}}} 
δύ δου κυδρ᾽ οἰοη 6 πὶ ἤυπς ἀ6βοτίμλι. 182. Οοἀά, ἠῶος : 564 εἴτ. ΠΙ, 251. 

111. Ὠαςσῖιις γογϑιι5 6 Ῥγοα. 4. 189. Απ πιο }8 δείξειεν, 51ηὴ6 τεῦ 

118. Οοἀά. σκεπάσει : σοττ. Ο05. 190. αν. οπιπὶπο αι. Ἵαρ. 24, 
119. Οἵἷν. Μαιῖῃ. σὰρ. 24, νυ. 46. γ. 19: υς. ἔνδηρ. οδρ. 21, νυν. 28. 
180. δὲς οπιποα ἐγρήγορθεν ὕτο ἦχέρς 192. Οοὐά. 4}}} γαλονυχοῦσιν, Δ} γα- 

θησαν, τοϊηυ5 ἀτοα. Αἢ ἐγρήγορθον ἰ6- λαδοτοῦσιν. ϊτιμαῦο Ράγρᾶσγε ἤεῖι. 

ΓΡῚ 
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Αἱ, ὁπόσοι χείνην τὴν ἡμέραν ἀθρήσουσιν. 

ἀχλὺς γὰρ ζοφερὴ σκεπάσει τὸν ἀπείρονα χόσμον 
ντολίης δύσεώς τε μεσημόρίας τε καὶ ἄρκτου. 

Καὶ τότε δὴ ποταμός τε μέγας πυρὸς αἰθομένοιο 

Ῥεύσει ἀπ᾽ οὐρανόθεν, καὶ πάντα τόπον δαπανήσει, 
Γαῖάν τ᾽, ὠχεανόν τε μέγαν, γλαυχήν τε θάλασσαν, 

᾿Αΐμνας καὶ ποταμϑὺς, πηγὰς; καὶ ἀμείλιχον ἄδην, 
Καὶ πόλον οὐράνιον. Ατὰρ οὐράνιοι φωστῆρες 

Εἰς ἕν συῤῥήξουσι, χαὶ εἰς μορφὴν πανέρημον. 

Αστρα γὰρ οὐρανόθεν τε θαλάσσῃ πάντα πεσεῖται. 
Ψυχαὶ δ᾽ ἀνθρώπων πᾶσαι βρύξουσιν ὁδοῦσι, 
Καιόμεναι ποταμῷ καὶ θείῳ καὶ πυρὸς ὁρμῇ 
ἣν δαπέδῳ μαλερῷ, τέφρα δέ τε πάντα καλύψει. 
Καὶ τότε χηρεύσει στοιχεῖα πρόπαντα τὰ χόσμου, 

ἀὴρ, γαῖα, θάλασσα, φάος, πόλος, ἤματα, νύχτες᾽ 

Κοὐχέτι πωτήσονται ἐν ἠέρι ἄπλετοι ὄρνεις, 

Οὐ ζῶα νηκτὰ θάλασσαν ὅλως ἔτι νηχήσονται, ᾿ 
Οὐ ναῦς ἔμφορτος ἐπὶ χύμασι ποντοποορήσει, 

Οὐ βόες ἰθυντῆρες ἀροτρεύσουσιν ἄρουραν, 
Οὐχ ἦχος [δένδρων] ἀνέμων ὕπο " ἀλλ᾽ ἅμα πάντα 
Εἰς ἕν χωνεύσει χαὶ εἰς χαθαρὸν διαλέξει. 

ἡνίκα δ᾽ ἀθανάτου Θεοῦ ἄφθιτοι ἀγγελτῆρες 

ἥξουσι Μιχαὴλ, Γαδριὴλ, Ῥαφαήλ τ᾽ Οὐριὴλ, 

Αὐτοὶ ἐπιστάμενοι ὅσα τις χαχὰ πρόσθεν ἔρεξεν 

ἀνθρώπων, ψυχάς τε ἀπὸ ζόφου ἠερόεντος 

Εἰς χρίσιν ἄξουσι πάσας ἐπὶ βῆμα Θεοῖο 
ἀθανάτου, μεγάλου (εἷς γὰρ μόνος ἄφθιτός ἐστιν 
Αὐτὸς ὁ παντοχράτωρ, θνητῶν ὃ δικασπόλος ἔσται)" 

Καὶ τότε νερτερίοις ψυχὰς, καὶ πνεῦμα, καὶ αὐδὴν 
Δώσει ἐπουράνιος, καί τ᾽ ὄστεα ἁρμοσθέντα 
ἁρμοῖς παντοίοις, καὶ ἀμιϑροσίως πηχθέντα. 

-- 114. 5444. υάϊοίυπι δυργειηαπι. -- 

ΡΙῸ 400 δίτγιιν. πιοἰϊυ5 γλαχτοδοτοῦσιν : 4201. ἘχΎΠΙ, 888, 
"1105 ἀυϊιϊαπιυϑ. 4208. ἔχ ΥἹ11], 342. 

198. (οαά. εἰ οἀά, ὁπόσαι : ΠΟ5 (ΟΙΤ. 209. ἔχ Υἱ1], 841. 
(96. ΕΧΎΙΪΙΙ, 2348. 212. Οοἀά. ἀνδρῶν νεὶ τ᾿ ἀνδρῶν ΡτῸ 
201, 54. Εχ ΥΠΠ], 810, 54. δένδρων : σοττ. (ὐδβῖ. 
208. ΕΧΎΥ͂ΙΠ, 8350. 218. ἔχ ΥΠΙΠ, 412, εἱ οἷν. ΠῚ, 81. 

206. ἔχ ὙΠ], 841, εἰ εἶτ. {Π], 80, 215. Οοὐ. ποιθι}}} ἠχαρ᾽ ἐρομιειήλ, 
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ΟΡΌροσιῖ νι 1556 ἀϊοπὶ! Νιῃ ᾿υτ4α τυ πα υὴ 
Νοχ ἰαῖθ ᾿πχηθηβυχη ἰΘηΘὈγ]8 ορνοϊνοῖ, 80 οτῖιυ 

50}18 δά οσοᾶϑιι5, ἃ ρᾶγίθ 84.) 18 οἱ διιϑί11. Ὁ 

Τυμο ἀγάθῃϑβ ἤν! Δ ΔΙ ΔΡ δίμοτα δυ πη 0 

ΕἸαπιτηθυβ, αἴχιθ ᾿οθοβ ΟΠλΠ68 Υἱβ ἰρτιθᾶ ρεγάοῖ, 
Τογγαπιααθ, Οσθδμυμη486 ἱηροηΐεηῃ, εἴ οδγαΐα ροῃτὶ 
δίαρμα, ἰδουβ, βυνίοβ, ἔομῖθϑ, Οτουσηααθ 86 ΓΌΠΩ,. 

200 (εἰ οβίθι ας Ῥοϊυμ : 668}1 φᾳοσαα 8ιάθγα ἴῃ ὑπυτῃ 

Οοπουγτθηῖΐ : ΠΠΠ6Ἱ νϑοὺδ Δρραγθρθιῖ ᾿τηᾶρσο. ᾿ 
Ναιίφυς 0] ἀς ὁ6]ο 5161} Ἰα θη ἴῃ ϑαῦου, 
᾿᾿Γοἴάφαα Παχητηδηῖ! ἤπινιο οἴ Υἱ βυ]ρῃυΓῚ9 υδίδ 
Οσεῃβ ποιηϊηυμ, βιγοἱ 8 ̓μγοπμά δὶ ἀθῃτθι8, 080 

205 ΘῈ} ρϑάϊραβ οἀπάδηϊε δο|0 : ἴιπῸ οἹηηϊᾶ νοσῖθηϊ 

ἴῃ οἰβόύομ, οἵ χη! νἀυδῖα 6ἰομμομία ᾿ΔσαΡυηϊ, 
Αδὺ, ἴεστα, ροΐυ5. πιᾶγϑ, ἰυχ, ποοΐθβαμα, ἀΐεϑαι ; 

Νέεο ͵8πὶ ἰοὶ νοϊψογοβ βυ]οαραμῖ δόγα Ρ6Πη15. 
Νοη νδάδ 57, ΠΡΟΣ ΡἾΒ065 ΡῈΓ 56 158 παῖδ υηῖ, 

Νου βραϊϊατα Ὡαυογούμλ ΠΑΥῚ5 γα ηϑιμιεὶ οὨυβῖδ, 

Νοῖ ΡοΒ Ἰηβηάοῖ γϑοῖοβ Ρδὺ ᾿Ἰυρογα 80}]1008, 
Νοι ἔτεπιοῖ ἴῃ 511Υ18 νθῃῖϊ! Βοῃμυ8 : Οὔληϊα 4υδη 40 
Εοτηᾶχ 1|6 Π 61 τηδββᾶπιὶ ρυγρΑΙϊ ἴῃ δ. 

Τυμο ᾿ππλογί8}68 φἴοσμο ἃ ΓΕΡῸ ΠΩΪΠΙΒΙΣῚ 
ατΆὸ Βενθηιθηῖ, ΜΙομδδὶ, σα τοὶ, Ἀδρμδδὶ, ὕστε], 

Οσμασὶ χαϊὰ 51:01 χυϊϑφαθ ΒομλμπῈ ΘΟΠΒΟΙΝΘΙΉ, δηΐθ; 
Ἐτερίδβααθ δηϊμηα8 ἰθῖγα 6 ΘΔ] 1ΡῚΠ6 ΤΩΟΣΕΒ 
Οἰημ65 δα βοϊϊυμπι Ἵχοαίβυμη βαποίυμαιθ ὙἸΡυ Δ] 
Αἀάπορπὶ ἱγεριάοβ : 

20 

ὉΠῸΒ ὨΔΙΠΠῈ6 ΟἸΠΠΙ.Β δ Ζαϊπιὶ 
δὰ5 ἀΔθὶῖ φίθγπιβ ᾿ἀ6χ Γδοίϊου 16 ΒΌΡΓΘΠΊυ8. 
Νεο τροτὰ ἀθξιμποιβ δηϊπια5, Παϊυμπη4α6, βομυχμαι8 
Ἀοάάοι οοἰροΐξηβ, σοιηρδοίδαῃθ τι σερομοῖ 
Ατῖυρυβ οβϑᾶ 8018. ΟΑΓΏΘβ, ὨΘΓΥΟΒΩΙ6 ἰΘΏ8Ο68, 

οὐριήλ, σανιήλ, ἀζαήλ τε : 8}}} υἱ π05, 
5εἀ τε ροβῖ μιχαήλ δΔἀάρηίοβ. θὲ Δηρ6}15 
15:15. σουίον Πρτυπὶ ΕΠΟΟΝ ῥϑβϑῖτα, οἱ 
Ἐϑάγα ἰρσυπ ᾿Υ͂, οᾶρ. 4, εἴ Θγηςο! μι, 
ἴοτι. ἷ, μδῷ. 22, οἀ. Βοῃῃ. Ρτὸ Μιχαήλ 
τααϊοοῖ αυϊάδη Ἱερεμιήλ δἀπμ!ογα ὃχ 
Ἐβάγα ἰρτοὸ 'ἰπ απὸ εγθμ οὶ β8οΥ  ἴυΓ. 
ὃὲε ὕπεἱ αἰδαυϊά ἐδ᾽ δριιὰ Οτίρεπεμι, ΡὨ!- 

Ἰοοδ]. ραρ. 89, νεῖ. εὰ., Ὁδὶ ἀγομδηροὶυν 
ἀιοϊῖυν. 

220. Οοἀά. ὁ διχασπ. υϑὶ πο5 ὅ τεΪδ- 
νυπι Πλδ] υἱπ)υ8. " 

228, 541. Απ τρο]υ5 παντοίοισιἢ Ηὶς 
Εἴ 1γε5 3544. ἴῃ οοἀὐά. χΐδοτε ἀαίοττηδιὶ 
ΘΥδτῖ, ΠΟῚ ἴδ ΘΟΥΤΌΡΙΒ σΠυδηι ἰπνογβὶ5 
ΨΟΡ8 : Ω05 ΠΟΥΤ. 

ὃ 

“οἱ 

, 
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Σαρξὶν δ᾽ ἐν πάσαις σάρχες, νεύροισί τε νεῦρα; 

445 Καὶ φλέδες, ἠδέ τε δέρμα" περὶ χροὶ δ᾽ αἱ πρὶν ἔθειραι 

Εἰσαῦθις φύσουσι " καὶ ἔμπνοα κινηθέντα 

Σώματ᾽ ἐπιχθονίων μίαν ἡμέραν ἀνστήσονται. 
Καὶ τότ᾽ ἀμειλίκτοιο καὶ ἀῤῥήκτου ἀδάμαντος 

Κλεῖθρα πέλωρα πυλῶν τε ἀχαλχεύτων ἀΐδαο 

“30 Ῥηξάμενος Οὐριὴλ μέγας ἄγγελος εὐθὺ βαλεῖται, 

Ν Καὶ πάσας μορφὰς πολυπενθέας εἰς κρίσιν ἀξει, 
Εἰδώλων τὰ μάλιστα παλαιγενέων 'Γιτήνων, 

ἠδέ τε Γιγάντων, χαὶ ὅσας εἷλεν χαταχλυσμὸς, 

Καὶ τὰς ἐν πελάγεσσιν ἀπώλεσε χῦμα θαλάσσης, 
235 δ᾽ ὁπόσας θῇρες καὶ ἑρπετὰ χαὶ πετεηνὰ 

Θοινήσαντο, ὅλας ταύτας ἐπὶ βῆμα καλέσσει " 

Καὶ πάλιν, ἃς ἔφθειρεν ἐνὶ φλογὶ σαρχοφάγον πῦρ, 
Καὶ ταύτας ἐπὶ βῆμα Θεοῦ στήσειεν ἀγείρας. ᾿ 

Ἡνίχα δ᾽ ἀνστήση νέκυας, μοίρας καταλύσας, 

λάο Καὶ καθίσῃ Σαδαὼθ ἀδωναῖ ὑψικέραυνος 
Εἰς θρόνον οὐράνιόν τε, μέγαν δέ τε κίονα πήξη, 
ἥξει δ᾽ ἐν νεφέλῃ πρός τ᾽ ἄφθιτον ἄφθιτος αὐτὸς 
ἣν δόξη Χριστὸς σὺν ἀμύμοσιν ἀγγελτῆρσι, 
Καὶ καθίσει μεγάλῳ ἐπιδέξια βήματι, χρίνων 

,4δ Εὐσεδέων βίοτον καὶ δυσσεδέων τρόπον ἀνδρῶν. 
ἥξει καὶ Μωσῆς ὁ μέγας φίλος ὑψίστοιο, δος τῇ 

Σάρκας δυσάμενος. ᾿ἀθραὰμ δ᾽ αὐτὸς μέγας ἥξει, 
Ἰσαὰκ ἠἐδ᾽, αχὼδ, ἰασοῦς, Δανιήλ τ’ Ἡλίας, 

ἀμθακοὺμ, χαὶ ἰωνᾶς, καὶ οὖς ἔχταν Ἑ:δραῖοι. 

αὔο Τοὺς δὲ μετ᾽ Ηρεμίαν ἐπὶ βήματι πάντας ὀλέσσει 
Κρινομένους Ἑδραίους, ἵνα ἄξια ἔργα λάθδωσι, 

Καὶ τίσωσιν, ἅπερ βιότῳ θνητῷ τις ἔπραξεν. 
Καὶ τότε δὴ πάντες διὰ αἰθομένου ποταμοῖο 

Καὶ φλονὸς ἀσθέστου διελεύσονθ᾽ " οἵ τε δίκαιοι 

“5 Πάντες σωθήσοντ᾽ - ἀσεθδεῖς δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ὀλοῦνται 

Ἑὶς αἰῶνας ὅλους, ὁπόσοι κακὰ πρόσθεν ἔρεξαν, 

- 250, .44. [πιρίογυιι ἀδηληδίϊο εἰ δυρρ]ἰοία, --- 

221. Α11}} οοδὰ, ἑνὶ ματι: 811}, δἰουϊ 282,44. Οἷν. 1, 124 οἱ 809. 
"05 οὐ τυὶρ. μίαν ἡμέραν, ἰὰ οδῖ, «' υ-ς 248. ἴρβὰ δυηῖ Ενδηρεὶεὶ γογρα, Μαιιδ. 
ἡδιλ ἀΐδτλ », ἰάφιο τροἰϊυ5. ἸΔ4υθ τηὰϊα οδρ. 16, ν. 21. 
ΟἸΐμα νου ογαπλιβ, « ἴῃ ὑπὰ ἰυς6 ». 249. Οοάά, ἀδαχούμ νεὶ ἀμδαχαούμ : 

ΞΞ“ "ὄπ 
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γεμδβ, δίσυθ ουΐεμη, Πυχοβααδ ᾿ὰ οοἾ]αὰ ΘΔρ.}108 : 
Ὁπάδ τγεξεοῖϊα πονυμη ΓΟΓΒυΒα 16 ἈΠ πιδῖα ὙἹΡΌΓΘΠΙ 

ΟοΓΡρογᾶ ΘΟΠΟΙρΡΙ ΘΗ, Βραῖϊο γεάϊνινα αἰ6]. 
Ελτ ἴὰπο Ἰπημϊ] ἀυγοσυθ δἀδηηδηῖα τὶρϑηΐθβ 

[πέργηϊ ρογίδβ, Οὔτοι {6 ἱπηγηϑη18 Οἰδυβίγα, 

[ὨρΡΘἢΒ ἸΏΡΘΠΙΙ τυμηροὶ σοηνἶθα ΓΙΠ8 

Απροίυβ ὕ0π|6], ἸΠρΌΡΓΟΒΖαδ ΟΓά]Π6 ἔΟΓΠ.Δ8 

Τυάϊοιο 5ι8ῖθϊ, τγΡ85 βιτηυ]δογα βορυ]ῖῶ : 

ΤΙϊδΠυτη ἹΠΡΓΊΠ1Β ΤΟ ΒΙ ΓΟΒΟΤΌΤΩΠΙΕ σΊρϑηϊυ : 
Τυπὶ 4008 ἀ!!ανίυπι να] 4105 πιᾶγῖ5 υπἀδ ῥχοίαηαο 

ΑΡβυμηρϑ1:ῖ; ΠΘΟΠΟῚ 4008 ΒΕΡΡεηΐεϑυα ἔεγωνα 

Αὐΐ νο]υογο5 ἃν 1418 μαυβογαπὶ (Δ 6 1 008. ΟΠΊΠ68 

Αἀάαᾳοεῖ; 4υοβαᾷαθ Ἰρτιὶβ εἄᾶχ εἰ Πδαηπηπγὰ νοΓαυϊῖ, 
᾿ (ορεῖ Δά68586 Ὠεὶ ργθϑβθηῖθϑ δηῖα {γα Δ]. 

,αάο 

“45 

“50 

“0 

ϑεὰ ροβίαυδπι Ἔχοι εν ἀοἤαποίοσ, δῖα ΓΘβο νυ θη8, 
Γυμ νοσοὸ ϑαρδοῖῃ Αἀοῃδὶ. ἔ] Π}1}}15 διιοίογ, 

(6511 βιάδὶ 50}10, ρταπ θη 6 ΘΟ] ΠΠΠ8ΠῚ 
Εἰρει. Αἀ εὐἰόγπυτ ργο 5 τἴεγπα Ῥγεπῖοπὶ 

Τυχ νϑηϊεῖ (τ βίυβ. τη] 10 βυσοϊποῖιβ ΠΟΏΟΓΟ, 
ΝΌΡΙΡυΒ ἱπνεοῖαβ, ρεῃι Σπι δβίθηϊο ΠΟΥΟΠᾶ, 

Επ ἀσχῖοσ ῬδΙΓΙΒ 8010 οοπϑιάσι ἴῃ α]ίο. 

Τυάϊοεῖ αἱ ΙΏΟΓΕ5 ΠΟΙ ΠῸΠῚ ΡΓΑνΟΒ αι 6. ΒΟΠΟΒαῦα. 

ΟἸΙ]: ἱπρϑηβ δάετῖῖ Νίοβεβ, Ζυεη ΝΌΣΘη Θτηδν!, 
ϑυχηρῖδ ΟΑΥΠ6 ΤΕΟΘΏ8 : ΑΡΓΆΠδη) Πυοσαθ τηϑρη8, οἱ ὑπ 
ἴϑαδο δἴχιιβ ΄δοοΡ. οβνβ, Ὠδηΐεὶ, Ε]168, 

Ηδιρδοιβ, οἱ ’ομ88, οἱ 108 }υἀ6 ἃ ποοανιῖ.. 
Αἱ τϑὶχαοβ 80110 εχ δἰῖϊο ἀδιπμδθῖν ΗδΡΥεθΟ9, 

Οὐ ροβὲ εγεπηῖασπα ἔπογαϊ, υἱἱ ἀἰσηᾶ Ρδῖγαι 8 

Αοοϊρίαμϊ, οἵ {88 τηογῖδ]}} ἔδει ἸΏ οΎο, 
Ουΐβαιε παῖ. Τυπι, φαοϊχυοι εἐγαμπῖ, ΡΟΣ βαμπηθ ΔρΘΏΪΟΓ 
Ιϑ018 ᾿Ἰπαχβιποῖ! : Ἰυδῖο8. ὑπ46 οχϊπηθῖ ΟἸΠ6Β 
(ογῖα 86}05 : δ σεαυῖα πη8]08 οἵ 'π ΟΠ ΣΩ8ΠΘΌΙ 

ῬΕΓΠΙΟΙΘΒ ΘΟΥΌΠῚ, 411] ΘΟΠΊΠΊΒΕΓῈ Ὠδἔδηάα, 

οδοὰ υπὰ 6βῖ ὕτεοῖβ υδἰϊδῖα ἴοστοα Ἀμόα- ἰοτίυπι, ἐχ ἀορτηδῖο ἀϊι Γοοερῖο δρυά 
κούμ, υδ Ἰαϊϊπε Ηδραουο. γεΐοσεβϑ ἱβθοϊοξοβ, ἀθ αυο οοπΐεν ἔχο. 

250. ΑὮ βογσρβεπάυτη Ἰρεμίαν ὃ ΠΟΒΙΓ. ΥἹ, οδρ. 24, εἴ νἱὰβ μοῖ.. 
252. Οοἀά, ργαῖοσ ὑπυτι, ἔπραξε. 25θ. Νοϊδπάυπι εἰς αἰῶνας ὅλους ὁ» 
158, 54. Ῥὲν 11υὰ [οτῖδβθε ἤυπιομ ἀ6 σΟμ ΓΑσίδπι ρέβ 6 86 δῃίίδσα ἱπέτα ργοῖθ- 

400 δῦρτδ, 196: ΡῈ; ᾿ξῃοιῃ οετὶς Ῥτορα- γοπάδμ, 381, 644. 

Ἃ 
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δὲ φόνους ἐποίησαν, ὅσοι δὲ συνίστορές εἰσι, 
Ψεῦσται, καὶ κλέπται, δόλιοί τ᾽ οἰκοφθόροι αἰνοὶ, 
Δειπνολόχοι, καὶ χλεψίγαμοι, δύσφημα χέοντες, 

46ο Δεινοί θ᾽, ὑδρισταί τ᾽, ἄνομοί τ᾽, εἰδωλολάτραι τε " 
δ᾽ ὁπόσοι μέγαν ἀθάνατον Θεὸν ἐγκατέλειψαν, 
Βλάσφημοι δ᾽ ἐγένοντο, καὶ εὐσεδέων χεραϊσταὶ, : 
Πιστολέται, καὶ τῶν ἁγίων φθισήνορες ἀνδρῶν " 
᾿]δ᾽ ὁπόσοι δολίοις καὶ ἀναιδέσιν ἀμφιπροσώποις 

“65 Πρεσθύτεροι, γεραροί τε διήκονες εἰσορόωσιν, 

Αἰδόμενοι κρίνουσ᾽, ἀδίκως ἑτέροισι ποιοῦντες, 
Ψευδαπάται, φήμησι πεπειθμένοι, [αὐτὰρ ἐόντες] 
Παρδαλίων τε λύκων ὀλοώτεροι, ἠδὲ χάχιστοι " 
δ᾽ ὁπόσοι μεγάλως ὑπερήφανοι" ἠδὲ τοχισταὶ, 

70 Οἷ, τόχον ἔχ γε τόχων συναθροίζοντες χατὰ οἴκους, 

ὀρφανιχοὺς χήρας τε καταθλάπτουσιν ἕκαστα " 

ἠδ᾽ ὁπόσοι χήρησι καὶ ὀρφανιχοῖσι διδοῦσιν 
ἐξ ἀδίκων ἔργων, ὁπόσοι δ᾽ ἰδίων ἀπὸ μόχθων 
Δόντες ὀνειδίζουσιν" ὅσοι δὲ γονεῖς ἐνὶ γήρᾳ 

“75 Καλλιπον, οὔτε τίσαντες ὅλως, οὐ θρέπτρα γονεῦσιν 
ἀντιπαρασχόντες, αὐτὰρ δ᾽ ὅσοι ἠπείθησαν, 

δὲ καὶ ἀντεῖπαν λόγον ἄγριον εἰς γενετῇρας " 
Ἦδ᾽ ὁπόσοι πίστεις τε ἀπηρνήσαντο λαθόντες " 
Καὶ θεράποντες ὅσοι χατὰ δεσποτέων ἐγένοντο" 

.λϑο Καὶ πάλιν οἱ τὴν σάρκα ἀσελγείαις μιάναντες, 
Ἦδ’ ὁπόσοι ζώνην τὴν παρθενιχὴν ἀπέλυσαν 

Λάθρη μισγόμενοι " ὅσσαι δ᾽ ἐνὶ γαστέρι φόρτους 

τρώσχουσιν, ὅσοι τοχετοὺς ῥίπτουσιν ἀθέσμως "» 
Φαρμαχοὶ, ἢ καὶ φαρμακίδες " σὺν τοῖσι χαὶ αὐτοὺς 

,α85 Οργὴ ἀπουρανίοιο καὶ ἀφθάρτοιο Θεοῖο 
Κίονι προσπελάσειεν, ὅπου περὶ χύκλον ἅπαντα 

ἀκάματος ποταμός τε ῥέει πυρός" οὃς ἅμα πάντας 
ἄγγϑθοι ἀθανάτοιο Θεοῦ [τοῦ αἰὲν ἐόντος, 

251, 8464. ἤπιος εἰ πιυϊὶὰ δοαυδηῖυπλ σΟηΙΓα ΠΙΘΙ ΓΙ ΠΣ 86 8[η6 56η88 : 41 ἰδοι!σ 
ε Ῥῃοογ ἀεἰ5 ἐπι δΔίοπα ἀεσυπιρὶδ σιηῖ. πᾶηὰ ἱπάϊοδηϊ, ᾳυδη) βυρρίενϊ Οδοῖ., 

468. ϑ8ιὶς ΥἹΙΙ, 181, πιστοπορθεῖς. ἀυδῖα 588η6, ἢδς ἰδιηδθῆ πηδῖ6. 
264, 44. Οἴν. ΥἹΙ, 182, 544. 268. Οἴν. 1, 810. 
266. Οἴν. ῬΒοΟΥΪ. 101. 218. εγρα ἰδίων ἀπὸ μόχθων 5υηὶ 
261. Οἵ». ΧΙΥ͂, 260. ἴῃ ἔπε ρὑτοὸ αὖὐ-ς δου. 142, εἰ εἴτ. δυρτα, 10. 

τὰρ ἐόντες, οοἀά. αυϊάδπι πλαζόμενοί τε, 274--271. Ὑαγοὺθ χυδίιογ τηᾶζιδηὶ 
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Τιηχογυηῖ σὰϊ οο546 τηϑπῦπ), δυϊ {1618 ΘΟΏΒΟΙΔ ΠΊΘΠΒ Εβῖ, 
Μεηάδοεβ, ἔιΓ68, ρϑϑῖθβ εἴ ργοῦγα ἀοπιογιπ,, 

Μομβαγυμη ἀββθοϊω, χυὶ νἱποῖα 1 ρ8}18 ἔγδηραπὶῖ, 
λὔο [π͵υ51], ναΐτι, διιάδοεβ, πηρυγα Ἰοαυξηΐοδ, 

Εἰ βιπυ]ΔΟ 0069, ΠΘΟΠΟΙ 411, ραῖγα τα]οῖο 

Μάαρηο, ἱπητηοσίδὶ!, ᾿ΠΠρτι]8 νογθὰ Ἰπηρῖὰ ἔυπάυπϊι, 

Οβογαβ Πἀδὶ γιά ε]65β, αἴχαε ρ᾽οσυπι 

Οδγηϊβῆοαβ; οἵ ὺϊ ἀαρ]101 βυὉ ἰτομῖα ἀθοθηῖεβ 

δῦ ΡῬγεβουίοσὶ, βαποίοσυδ ἀϊδοομβ ΟΥΘ ὙΘΓΘΠΔΙΏΒ, 
Ουξ ἀδηηπδηϊ 8115, 1081 ἔξοδα ὈΓΊΟΓΘΒ, 

ΕἸ ΘηῖαΒ ἔδιθθ, οἱ ρᾶγα18 ρε]ογὰ ᾿υρ]546 
Ρεοοΐοτα ρεβίδηϊεβ οὐῦτα 80 Ρ6}16 ἀοἷοϑβᾶ ; 
Τυπλ ΠΙΠΊΙΟ ἴυχη]αὶ ἰαϑῖυ : ἴυπὶ ἔδηογα ἔθη 

470 Ουἱ οὐπιυϊδηῖ, οἴ Ορα8 ἴῃ ρσγορτῖα ἰθοῖᾶ γεοομάυῃῖὶ 

Ῥαρ11118 ταρίδβ υἱάνιβαι ἀο] ΘΠ ΠΡῈΒ ; δὺϊ Ζα], 
Μσῃ!δοιϊ ράγοε, το αυωϑιῖα ἀοΐονα 
Πδηὶ νἹἀυ]8 δαὶ ἀδηὶ ρμρ1}}}8 ; φαῖνε ἰαθΟΓα 

Ἀε Ρῥγόρτιο 4υοα ἀδηΐ, ἐχρτορσϑηῖ ; 4υνα ρᾶσγθηῖαβ 

,η Παβεγῦογα 56Π68, Π6Ο ΡΥ ἀἸριᾶ γΓερεπάσῃϊ 

ΑἸ ετῖοῖβ ουγο ; νθ] αὶ ρᾶγογα γϑουβϑηῖ 

ῬαιγΡυΒ, ἴῃαπα 81.08 ΘΟμΥν]οἷἃ τυτρὶδ Ἰδοίδπί ; 
γὲ] φὰὶ ἀεροδιΐυμη ρεγίτοῖα ἔγοηῖα περατυηῖ ; 

Ουΐϊχας 5018 ἔδοια!ηΐ ἀΟΠΊ 18 ΘΟΠΊΓΑΓΙΔ 56ΤΥΪ : 

,λ8ϑο 6] σαὶ ΠδρΊ 115 Τὰτράγυπὶ ΘΟΓΡΟΓᾺ ; να] χαὶ 

ὙΙΓΡΊΠΘΙ ΖΟΠΔΙ ΘΊΘΠ.11 50] ν γα ἰαῖθ 1] 
(οπουριῖα; ἴυγη Ζαῶ ἔεϊυβ ἴῃ νθηῖγα ποοδῖοβ 

ἘΒυάετο, δυϊ σαὶ ραγίυση ΔΡ) ΘΟ γα γθοθηΐδαῃ : 
Ουϊχυς νϑῃ 6 Β0115 υι8]. 86ῖϊ ἔθη Ππδ.,, 86} ΥἹΓ : 

ϑῦ Ηοβ ΟἸΏΠ6Β ΥἹΥΪ ἴὰπὶ ΝΙΗΪΠΙΒ 1Γὰ ΘΟ] ΠΏ. Π86 
ΑΒΠΙρεῖ, ταριάστη χυδτα οἰγοῦϊ ἀπάϊχας Πππηθη, 

ἴσια ᾿πάθἔδββο τῃδηδῈ8 : 5:11] Δηρ 6] 8 1}}18 
Ὀπυαχύϊθχαε Ὠεὶ ρωπᾶβ ᾿ππριηρεῖ δίγοσοβ, 

{ 

Ῥδγίεῃ εχ Ἠδβίοῦο ἀδευμρῖ, Ομεν. 188, ρῥτο)ϊεΐυηϊ, 564 αυἱ γε] 429 δροσῖυϑβ τὲ - 
464.; 329, 544. » ὨΘΗ͂ς115 δάϊυναπὶ. Νο8 ἴδσβθὴ ἩΪΉ}] τηιϊι- 

2156. Αἥτ ροϊϊιβ, τηϑιτὶ οδυδα, οὐ τί- ἴδτηι : εἶν. ῬΏΟΟΥ]. 11], 84. 
σαντεςῦ Ὠεϊπάς οοὐά, 8}11, θρέπτα. 285. Απ τροϊϊυ8 ἐπουρανίοιο, δἰειὶ 

283. γεῖαϊ ἴπ νεβὺβ ἤπε ἀϊοιϊησυ! 4188 ἴῃ 5: Ὀγ}}}πὶ5 "Ὁ Οἴν. Υ͂, 61. 
γοϊκιαιδηπι, ἀοοι βδπνι5 Υἱγ, αἱ ἰη16}}}- 4286. Οἴγ. δυρτα, 241, εἴ Υ11, 25. 21. 
ξδπῖῸΣ ΠΟ 4υΐ ἰηίαηϊεβ ΓΕΟΘἢ5 ὩδΔῖο5 2838. Οοἀά. τοῦ οἰ ϊυηὶ : δά. (δεῖ. 

τ οὖ 



1ὸ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Β. 

᾿ἣν φλογίναις μάστιξι καὶ ἐν πυρίναις ἀλύσεσσι, 

00 Δεσμοῖς ἀῤῥήκτοισι περισφίγξαντες ὕπερθεν, 
Δεινοτάτως χολάσουσιν. ἔπειτα δὲ νυχτὸς ἀμολγῷ 

ἣν Γεένη θηρσὶν ὑπὸ ταρταρίοισι βαλοῦνται, 
Πολλοῖς, δειμαλέοισιν, ὅπου σχότος ἐστὶν ἄμετρον. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν πολλὰς κολάσεις ἐνιποιήσωνται 

“95 Πσιν, ἴσων χαχὸν ἧτορ ἔην, ἀτὰρ ὕστερον αὗτε 
Ἐχ ποταμοῦ μεγάλου πύριος τροχὸς ἀμφικατέρξειν 

Αὐτοὺς, ὅττ᾽ ἄρα τοῖσιν ἀτάσθαλα ἔργα μεμήλει. 
Καὶ τότε θρηνήσουσιν ἐπ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἄπωθεν 

Οἰχτροτάτῃ μοίρῃ πατέρες καὶ νήπια τέκνα, 
3ο0 Νητέρες, ἠδέ γε τέχν᾽ ὑπομάζια δακρυόεντα. ' 

Οὐδέ σφιν δακρύων. χόρος ἔσσεται, οὐδὲ μὲν αὐδὴ 

Οἴκτρ᾽ ὁλοφυρομένων ἐσαχούσεται ἄλλυδις ἄλλου, 

᾿Αλλὰ μακρὰν ζοφόενθ᾽ ὑπὸ Τάρταρον εὐρώεντα 
Τειρόμενοι βώσονται ᾿ ἐπ᾽ οὐχ ὁσίοισι δὲ χώροις 

305 Τίσουσι τρὶς τόσσον ὅσον χακὸν ἥἤλιτον ἔργον, 
Δαιόμενοι πυρὶ πολλῷ - ἐπιδρύξουσι δ᾽ ὁδοῦσι 
Πάντες τηκόμενοι μαλερῇ δίψη τε βίη τε; 
Καὶ καλέσουσι καλὸν τὸ θανεῖν, καὶ φεύξετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν. 

Οὐκέτι γὰρ θάνατος τούτους, οὐ νὺξ ἀναπαύσει. 

810 Πολλὰ δ᾽’ ἐρωτήσουσι μάτην Θεὸν ὑψιμέδοντα, 
Καὶ τότ᾽ ἀποστρέψει φανερῶς τὸ πρόσωπον ἀπ᾽ αὐτῶν. 
[πτὰ γὰρ αἰώνων μετανοίας ἥματ᾽ ἔδωχεν 

ἀνδράσι πλαζομένοις διὰ χειρὸς Παρθένου ἁγνῆς.] 

Τοὺς δ᾽ ἄλλους, ὁπόσοις τε δίκη καλὰ τ᾽ ἔργα μεμήλει, 

315 Ηδὲ καὶ εὐσεδίη τε δικαιότατοί τε λογισμοὶ, 
ἄγγϑοι αἰρόμενοι διὰ αἰθομένου ποταμοῖο 

Εἰς φῶς ἀξουσί τε καὶ εἰς ζωὴν ἀμέριμνον, 

ἔνθα πέλει τρίθος ἀθάνατος μεγάλοιο Θεοῖο 
Καὶ τρισσαὶ πηγαὶ, οἴνου, μέλιτός τὸ γάλακτος. 

83.λ0 Γαῖα δ᾽ ἴση πάντων, οὐ τείχεσιν, οὐ περιφραγμοῖς 
Οὐδὲ μεριζομένη, καρποὺς τότε πλείονας οἴσει 

“814, ὁ44ᾳ. δυδίοτυχτα ἔε]ολῖΔ5. --- 

294. Οοἀά. ἐνὶ ποιήσονται, 51. ἀϊνῖΞ. 4296, Οοἀά. ἀμφὶ κατάρξει : Δ}}} ἀμφὶ 
295. Οοὐά. ᾳυϊάαπι, πᾶσί τε οἷς, δὴ καθέξει : 505 οοΥΤ. ΕΠ εἷς οἰϊτα ἰοῃΐοδ, 

ῬΙῸ πᾶσιν ὅσοις" Ι, 218, ἤθελ᾽ ἐέρξαι, 



ΒΙΒΥΓΩΝΟΒῸΜ 818. 11. 1 

Εἰ τηῖβογοβ, Βα ΠΖυδια ἔγαηροηα οομιραάδ ΥἹΠΟΙΟΒ, 

200 ᾿ἰρη118 ἤδρτὶβ ἐπ δηλ πη Ί8π6 οδἴθ 18 
Τοιαχυθρυπῖ : 4808 δηῖτα ἀθιϊπο 8} ορᾶοᾶ (σθῃ θη 
Τατγίδγοῖ8 ΠΏ Β1Γ1Β ΠΤ ΘΠΙΡΌΒ, ΠΠΡΘΟΔΊΙΒ, 
ΟΡ] οῖοβ ἰγδάθηῖ, δ᾽ ποχ ᾿θθθῦγοβα ρϑγθηηδῖ. 

Αἴαπα 1}}ς 8:6 ν18 δεῖοϑβ ογ οἰ 8 ΟἸΏΠΘΒ, 
λο5 Ουογυχη ΠηΘἢ8 ρογνογβᾶ, υΓΟβ, τοῖδ βδιηγμπιθᾶ οἰηροῖ 

Αγάθμ 18 ἤν], ἸΟΥΤΘΠΤΙ ΟΔΓΟΘΓΟ ΒΕΙΏΡΟΓ 
[ποϊυ5ο8, νἱΐξοα ᾿θμ165 ἴδοῖδ ῬΓΙΟΓΊΒ. 
Εὺτυμς ἀξνογβι, ἀϊοσῖα τ] 8ογα 1} 6, βοθυπῖ 

Ῥαῖσαβ οἴ ΡΌΕΥΙ, τλδίγεβ, ἰΔΟΥ ΠῚ ΟΒΔ4116 ΤΠΔΊΓΕΙΣΩ 
300 ΡΙρπΟΓΤα 50} ΓΩΔΙΏΤΩΙΒ ; Π6Ο ΘΓ τη α8 0}}}8 ΔΠΔΒΓῚ 

Ῥ]οτγδῖιβ ; πΠ66 υϊδαύδιῃ αἰ] 1αϑνα δυᾶϑνε ΠΌΘΓΟΪΔ8 

ιβιιηρποὶ οηλα ; ὙΘΓΌ ΠΣ ΒΡ ποῖα ργοδιμάα, 
Τεῖγα, ἰἀγίδγθα, βία] τἰογχαθηῖα ἀο]ΟΓΙ8, 
Οοπέππάεπι υ]Ϊαίαπι, εἴ ἴῃ αἴτὶ 564 6 ΑΘ ΠῚ 

305 Τοῖ ἰδῃῖαπὶ βοϊγθηῖ, χυδηΐιτ ἔδοαγ ΤΩΙ ΟΤΏΠΩ, 

Αοτρυβ δά α]οῖϊ βαχητῖβ. 7 ππὶ ἀθητΡι1.8 ΟΠ]Π 68 
δι ἀθρυηῖ, ὑτροηῖο 511, τὰ δι άοχας ἀο]οΓθ, 
Ετ τηογίοσα ορίδρυηϊ : ἔιριοῖ ἸΟΥ5 ἴρβ8ᾶ γοοδῃῖεβ. 
ΜΟΓΊΙΒ ΘΏΙΤ ΠΟῊ ͵81 ΓΘΑΌΘΠΙ, ΠΟ ΠΟΟΙΪΒ Πα ΡεΡυηῖ. 

ὅ1το Μυ]ῖα αυϊάομμ ἔγιιβῖγα βυργθμι πυτηϊηᾶ ΓΕΡῚΒ 
Οταρυμπῖ; 86 νοῖδ ραϊδπὶ Ἀν βὰν Ὁ]1ΟΓ. 

[δορίθηι Ζυρρα ΥἹγῚ8 πλδη 468 5δδοι]α ΥἹῖδ8 
Αἀάϊαοτιι οἰθπλ 5, ταοῖιι5 ργθοα ὙἹΣΡΊΠΙ5 6] πη6.] 

Αβῖ 81108 40] 108 ϑ'ααυτῃ οοἸμεσα θομυμπαυ6, 
915 Οὐεῖβ ριεῖδβ εἰ Π]6 8 861Ώρ6Γ ἔα ορίίπιδ οΟΣάϊ, 

Θ0] 411 ΔΗ Ρ6]1018 τη ΠΡ 8, ρ6Γ ἤππιει ἀρδηϊΓ 
Ἰσυλταμη, οἰαγάτῃ δα ᾿υσοιη υἹϊδη4α6 αυϊείδιω, 
ΤπητηοΥἵδ}15 ἈΡῚ Ἰυσοὶ νὰ ΝΝΠΙ18. Δ ]π}}. 

ἘΘΠΕΡυΒ εἰ ὐἰηῖ8 τηαπαηὶ 86, π16}18 ἹΠΕΡΌΠΩΖΟΘ. 
320 Τοῖτα δυΐθι οὐ ποῖΙ8 Θὰ 6 οοποοδββᾶ, Ὠ66806 υ0}}}8 

ΓΔΥΡα5 ἀἰνιβαᾶ. ἔογεϊ ἴασαι ργοάϊρα ἔγιοῖαδ 

200. Οοάἀά. φυϊάδπι ᾿π νεγϑιβ ἤῆθ νη- 808-318, ϑ6χ σεῦδιβ εχ ὟΠΠ,, 358, 
κιόεντα. 56. 

306. Οοάά. δενόμενοι : εἴτ. ξυργα, 19, 813, 54. Οἴν. ΥἹΠ, 351, 54. εἴ 10] ποῖ. 
εἴ Υ11, 350, υηάς ἢῶς ἰρ51}5 ρᾶπε [ἐϊ6- 819. Εχ ΥἹΙ1, 211. 

τίς ἀεφαταρία. 820, 54. Εχ ΥἼ1, 209, 64. 



᾿η9 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Β. 

Αὐτομάτη, κοινοί τε βίοι, καὶ πλοῦτος ἄμοιρος. 

Οὐ γὰρ πτωχὸς ἐκεῖ, οὐ πλούσιος, οὐδὲ τύραννος, 

Οὐ δοῦλος, οὔτ᾽ αὖ μέγας, οὐ μιχρός τις ἔτ᾽ ἔσται, 

35 Οὐ βασιλεῖς, οὐχ ἡγεμόνες " χοινῇ δ᾽ ἅμα πάντες. 
Κοὐκέτ᾽ ἐρεῖ τις ὅλως, Νὺξ ἤλυθεν, οὐδὲ μὲν Αὔριον, 

Οὐχ ἐχθὲς γέγονεν, οὐχ ἥματα πολλὰ μεριμνᾶν, 

Οὐχ ἔαρ, οὐχὶ θέρος, οὐ χειμὼν, οὐ μετόπωρον, 
[Οὐ γάμος, οὐ θάνατος, οὐ πράσεις, οὐδ᾽ ἀγορασμοὶ, 

230 Οὐ δύσις, ἀντολίη] " ποιήσει γὰρ μαχρὸν ἥμαρ. 
Τοῖς καὶ ὁ παντοχράτωρ Θεὸς ἄφθιτος ἄλλο παρέξει 

Εὐσεδέσιν, ὁπόταν Θεὸν ἄφθιτον αἰτήσωνται " 
ἔχ μαλεροῖο πυρὸς μαχραιώνων τ᾽ ἀπὸ βρυγμῶν 
ἀνθρώπους σῶσαι δώσει" χαὶ τοῦτο ποιήσει. 

290 Λεξάμενος γὰρ εὐσταθεῖς ἀπὸ φλογὸς ἀχαμιάτοιο, 

[ἀλλοσ᾽] ἀποστήσας, πέμψει διὰ λαὸν ἑαυτοῦ 
Εἰς ζωὴν ἑτέραν χαὶ αἰώνιον ἀθανάτοισιν, 
Ἡλυσίῳ πεδίῳ, ὅθι οἱ πέλε χύματα μακρὰ 
Δίμνης ἀενάου ἀχερουσιάδος βαθυχόλπου. 

[Αἱ αἱ, ἐγὼ δειλὴ, τί γενήσομαι ἤματι τῷδε, 
ἀνθ᾽ ὧν ἡ δύσφρων γε πονησαμένη περὶ πάντων 

ἰτον, οὔτε γάμων μεμελημένη, οὔτε λογισί μοῦ] " 
ἀλλὰ καὶ ἐν μελάθροισιν ἐμοῖς πολυπάμονος ἀνδρὸς, 
Δευομένους ἀπέκλεισα " τὰ δ᾽ ἔχνομα πρόσθεν ἔρεξα 

345 Εἰδυῖα. Σὺ δὲ, σῶτερ, ἐμῶν ἀπὸ μαστικτήρων 
ῥῦσαι δή με χυνῶπιν, ἀναιδέα πρήξασαν γε. 

ἥδε δ᾽ ἐγὼ λίτομαί σε βαιὸν παῦσαί με ἀοιδῆς, 
ἅγιε μαννοδότα, βασιλεῦ μεγάλης βασιλείης. 

-- 833|, 9544. θδιμηδῖὶ δ χυδπάο ραπὶβ ΠΙΡογαμὰϊ [πϑῖρρ, υἱ ἀϊχίπιυβ, εχ Οτὶ- 
ξεπΐ8 βοηϊθηῖ). --- 840, 544. ἘρΊ]οσυ. 

828, 846ᾳ. ΕΧΎΠΪΙ, 111, 54. 
426-828 εἱ 380. εγθὰβ 4υδίιοῦ ἐχ 

ΥΙΠ, 424, 544. 
429. ἀοἀά. οὐ γάμον, οὐ θάνατον, 

χ. τ΄ λ΄, φυυπὶ ἰδιηθη οοΐεγα δἰπὶ ἰῃ γεοῖο 
οὐδ : π05 ΟΟΥΡ. ΑΡδϑὲ ἰς α 110. ΥἹΙ1. 

881. Υἱάς ποῖ. δὰ ".]. εἰ ἀντίῤῥησιν 
101 ργοροῃμδηάδχῃ. 

484, Οἴτ. 1, 8385, οἱ 101 ποῖ, 

885. Ργο εὐσταθέας υοά ταοῖτο ΤΕ- 
Ῥυρηδῖ, Ἰεροιάυτῃ ΠΟΡ]5 φυϊάδαλ νἱἀοἴυν 
ἕχαστον. γο οθαὶ Δ]17 18, 0. Τηδ]6, λέ- 

ξας εὐσταθέας γάρ. 
886. Οοἀά. ἄλλω : Π08 (ΟΥΤ. 
840, 54ᾳ. θυοῖυβ 661 εἷς ΘρΡΙΟβιιβ 118- 

δηδη ραγίθῃ ἐχ πα ΠΙΡΥΙΥΠ], 161, 54ᾳ.; 
56 Βυς υἱγὰπι 511 δΌ διιοῖογα ῥυϊδτῖο 
Βιυυ5 Ρτὶ ἰμδοσῖαδ, ΔῊ βαῦῖιι5 ἃ (08)- 

κατ -τ αι τα ΕΣ» ξθ θθίσοτιιν ...-------.. 
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ϑροπῖα 88. Τύχη νἱοίτι8 ἜΥΙ ΘΟΙΩΙΉΏ18, ΟΡΘΒ6Ὲ6 : 
Νδι πϑαὰδ ρδῦρεν 101, ποααδ ἀϊνθδ; ΠΕΙῸ ΤΥΤΔΠΠῈ8, 

3.25 ΝΟῺ τόχ, ΠΟη ἀυοσῖογ : 

Ααϊ 568; ΠΕ ΟΥϊ αυΠ]54 8 πὶ ΠῚ] ΟΥΝΘ ΠΉΠΟΙΥΘ ; 

864 νἱῖᾶ ΘΥΙΐ ΟΠ ὑπᾶ. 
Νδο ͵8πὶ ἀϊοείαγ : ϑπι ποχ, δυΐ : εῃϊεῖ ογδ8, 

Αὑὐξ : ΤΓδηβινι ποσὶ. Ναο δγαηῖ, 4108 ρτὰ [αἰισοί 
Οὐυγα, 4165 : πο νοῦ, εθϑῖβϑ, δα ϊα τη ηι18, Ὠίθίηβνα, 

ΝΟ Οοολ8ι115 ΕΓΙΪ, ΠΟῚ ΟΥΓΙ5 : αἹρρα ρδσϑθιῖ 
330 ὕμπϑῃι 1}}18 Ἰοπραπηααδ αἰ! 6ηι. Οὐΐη ἢοο 4Ζυοααε νοί!ϑ8 

ϑδῃοίογυμη Πειιθ ΟΠΙΠΙροῖθη8 οοποδασῖ, αἱ ΟἸἸτη 

Ἐτερίοβ ἰοπρὸ 6 σοι Παπητηδαι δ ρΈΓΘΠΗΙ 
Μογίδ]68 βεσνᾶγα υ6]11. Οἴοβ ᾿ρ56, πι|0}65115 

51 41 Τϑ.  ΓΙπὶ τἀ ΔΓΙ1 ΠῚ ΤΠΟΓΒΙΡι15, Εἰ ἴΓῸ 

ΕἸῖρεῖ, Ἱπάοιλ τ ααθ Δγάοσ θὰ.5 ΘχΙ πΠηδὶ 1ΡΊ18. 
Οὐαί 8018 α]ἰαπι ἴῃ νἱΐδτι ἰταἀποεῖ, δδιμαθευς 
Ῥεγροίυδῃ, π1}}}0 ΤΟΥ ΓΟΒ ἰΕΠΊΡΟΓΘ, ΘΟΑΙΏΡΙΒ 
ϑοηοοι ΕΠγ5118. 101 ἰΔΓΡῚ5 “ποῖ! 8 1108 

 ιογπύτη οἰηρσοηαῖ ΑσΒοΓΟμ 8 βίαρπδ ργοίμπμαι. 
24ο [ΕΠδὺ πὴ πη βογσα ἢ αι! πιὸ 1Π}|ὸ ἰθηρογα ει, 

Οὐημε8 αι ΡΓΆΥῚΒ ΔΏΪΕΙνΙ ΠΊΟΓΙ 8. ἈΠΊΘΗ8.. 

[πητηθιηογ οἴδβοι!, νἱβοϊψπ6 ΟὈἰ Πα Πρ4}18! 
Ουϊη Ἰοουρ 68 ὑχογαὰθ νιγὶ ἰοοαρ Εἴ 15, ΕΘ ΠῸ8 

ΜΈ ΙΡυ8 Θχοίυβι, εἰ [ΠερῚ }υγα οπληϊᾶ ργυ ἀ6 8 
345 Αἴχας νο]θῃβ. Τὰ πιὸ ᾿ουίοσι 8 οὐρα ἀἰΓ18, 

Ο Ροπα β8δγναῖοσ, σΖυϑηλν!8 ᾿πίδπα [αἰθῃίθιῃ. 

Επ πυμῃο ἀᾶ Ἰοῃρυῃ, 411680, ΓΕ! ΘΒΟΕΓΟ ΟΔΓΙΏΘΗ, 

ϑαποῖθ ἀδίοῦ πη Πηεδ, ΓΕΧ ΠΊΔΡΈ! ΤΩΔΧῚΠΊ6 ΓΘΡΊΙ.] 

Ῥ᾽Ἰδίοτε 5:0} πογύχα ἰῃμἰογροϊδίυβ, δὰ - 
μιεὶ ροϊοδῖ. Νοϑ βεγίυ8 δάάϊ!υπὶ τηδρὶϑ 
Ῥυϊδιηυβ, αυΐα γΘΓβ1}5. Ὁ} 1πιὶ δὰ Ξε 6 ῃ- 
τἰς ΙΡτὶ ὀχογάϊιπι ἱῃί γρο αἰ Οἢ 8 τη Δ] - 
[εεῖυπι, ἰΓΔ 51: ΠἸ ΟΠ 6 τ ραγαηΐ. 

842. Οοἀά. λογισμοῖς : σοΥτ. Ορ58., εἴ 
εἴν. δυρτὰ 315. 

,314,. 4. ἔχ ΥἹΙ, 151, 544. 
846. (οαά. αἰ φυοῖ 'π πε πρηΐξασαν, 

δῖπ6 γε, υἱ ἰοῃΐεα ῥηΐδιος ῥτγὸ ῥάδιος, 
Θρηΐχιος ῥγὸ Θράχιος, οἷ 5: πλ}}18, πλδ 915 
εγβὸ εἴηθ δχϑηρίο 4ιδη) οομῖγὰ δηδὶο- 

ξἰδτα : 015 σοτγῖα ρἰδοογεῖ, δὶ ὑβφυδεῃ 
πράσσω οὐπιὶ Ἰοΐα 5εγὶρίυπι ἱπνθηϊγοῖυγ. 
Β6( εἴ γε ἤπδ]6 δχρ! οἰϊνιπι ἴῃ ΒΊΟΥ] 5, 
ΡΤ ΒΟΓΙΙ πὰ ΓΘΟΘΠΓΟΥΙΡι.5, μδυ ἃ ΓΆΡυχα, 

841. Οοαά. ἠδὲ δ᾽ ἐγώ : πο5 ΠΟΥ. Ἀδ6- 
Ἰίχυδ μυΐὰς5 νεγϑὶβ γθουστθηῖ ΠΡ τὶ 1Π| ἰηὶ- 
το οἱ ϑοάδῃ; Ἰργο ΠΠ],296, 489. 

848. Οοὐά. 41} βασιλείας. Ῥοδὶ ἢυπο 
γΟΥβ τι 564 τὰ. πΟΠΏ1}}}15 ἐπ οοὐά. ἀν- 
τίῤῥησις 560 γοίι18110 συδάδπι 86 16:11: 
Οτβοπίαπϑ βυρτγὰ ἰθοῖξ, 831, 54ᾳ. θ6 
40ἃ νυἱὰς ποῖ. 

νοοὁοὁὌὥ0ΩἃἷἂἬῆ τ... 0. πον ΟΣ 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΉΣΝΩΝ 
ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ. 

Πάλιν ἐν τῷ τρίτῳ αὐτῆς τόμῳ τάδε φησίν " 

Οὐράνι᾽ ὑψιδρεμέτα μάκαρ, ὃς ἔχεις τὸ Χερουθὶμ 
[δ ρυμένον, λίτομαι, παναληθέα φημίξασαν 
Παῦσον βαιόν με’ χέκμηχα γὰρ ἔνδοθι ἧτορ. 
ἀλλὰ τί μου κραδίη πάλι πάλλεται, ἠδέ γε θυμὸς 

ὅ Τυπτόμενος μάστιγι βιάζεται ἔνδοθεν αὐδὴν 
ἀγγέλλειν πᾶσιν; Αὐτὰρ πάλι πάντ᾽ ἀγορεύσω, 

ὅσσα Θεὸς κέλεταί μ᾽ ἀγορευέμεν ἀνθρώποισιν. 
ἄνθρωποι, θεόπλαστον ἔχοντες ἐν εἰχόνι μορφὴν, 

Αβα. Ῥασβ δος ῥγίγαδ ΠΠρτὶ 11Π{ ταϊηἶ πιο δὰ βοσυϊυγαβ τοΐεσίυσ, πους αἰ εεὶ 

4υδηι ΓΔ Ώ 5.110 συοπάδηι ἃ δ᾽ ὈΥ}} πὶ σογροσ 8 Πού ΘΓΏΙ οΟΙαρδοῖοσα, δ γτΩδ ᾿γι- 
(ΔὈοπβ δυοῖοτρ, ρασαῖδ χυϊάδηι δῖαπε ἰηςερῖδ, πυμΌδια γΈΤῸ ΔΌδΟ] υἷδ, 4085 ΠΟΙῚΡΘ 
Υἱἷδῖν Δροσίασα δγαὶ ἃ ῥχίουίυβ ᾿ἰγῖ5 ἀ8 ΒΟ δγρυσθθηῖο βογίριϊς δὰ τεϊϊψυος ἀδ 
Ῥγοίδηϊς γεδυ5 δοῖυτος. Ηδης ροβίεσίοσεπι ᾿ηϑιἰτυ{ὶ 58] ρατίεπλ δ᾽ εοἶδ86 ρ]αρίδσίυπι 
ἀϊχίτυς ἴῃ ΑΥρ. Ῥγιωίαι!οπί5. ΤΊΔΉΒΙ ΠΟΙ αὶ ἴδτηειι, υἱροῖα ρατγαῖδαι, τοϊϊθιῖ. Ηδης 
ἀδ ΙΏΟΓΟ 51}0 γὙδὺὶβ νδτιοσυμι Πἰγοσυτα Ἰδο!η}18 ςοηϊοχυσζαῖ, ἀδδυσαρι!δ Ὑ61Ὸ ργ- 
βοτὰ ἐχ ΚΙ ΡΥ] ηο Ῥγουσωῖο, φυοὰ ὑϑχιι6 δὰ νεγευχὰ 62 ργθβθ86 δαπιοάυσῃ βοχυϊτυ. 
Ἐκ πῶς 1}}} οδυδὰ ἔπὶϊ σὺ ἰρδῦπι Ῥγουσοῖιπι 6 ΤΔΏ ΠΟΙ ρίο δ00, ἰδηφύδια ἴπι- 

Τιτ. Τεσῦυ; ἷς ΠΡ εἶνε βς ἰδγῚ τρίτῳ αὐτῆς τόμῳ τάδε φησίν, Ὑψιδρε- 
[ΠΠ| ρῥείπια ρβδῖβ χυϊδυδάδηλ ἴῃ ςοἀά. ιἰ- μέτα μάκαρ, κ. τ. λ. ρθυϊάδπι ροϑὶ τάδε 
ἴυϊυπι μαρεῖ, 56 ρ]οσυηχια τοδυρίηὶ φησίν δάάδυηι ἐκ τοῦ δενυτέρον λόγον περὶ 
ἰδηἴυπι ἀδοσὶρίυπι : Λόγος τρίτος. [πὶ 8}115. θεοῦ, υἱ ρίδπο ποϑοὶδδ το 8:6 Δ 56- 
ΔΙῸ Ῥδρίηδ ῬσὸῸ ὕϊυϊο ἰετὶ : Πάλιν ἐν τῷ οὐμπάυς παρομάυ8 511 ἰο ΠΡΟ : βεσι πα ι9 



ΙΒΥΓΠΓΙΝΟΒΌΝ 

ΟΒΑΘΈΤΟΒΌΝΜ 
ΓΙΒΕΕᾺ ΤΕΒΤΙΌΞϑ. 

υγδιδ ἴῃ τογῦο ἸΡβϑι8 ἴοτη0 ἢ δἱῖ : 

ΑἸ ΪΟΏΔΠ8. ἔθ] χ, ου]8 οοοἰοβῖθ ΠΥΡΊ Π,, 

Ααὐουπγάδηίϊ 50] Ἰυγ., τὰ πι6 ΟΠ]Π]ἃ ν Γᾶ ἰοσαῖΆ). 

Οτοὸ ἌἽφυϊάθημ, ρϑυϊυπι Γθογθᾶ : δῖ οΟΓαᾶ ἔδι]βουηί. 
δ6α 4υϊά τγ6 8 ἰϊογιιτλ συδίτας τπῖἢϊ, φυϊάνο βάρε!]ο 

ὅ [Ιοῖδ πονο, ΓΌΓΒΏΒ ῬΓΟΓΙΠΊΡΟΙ ΘΟΡΊΓΓ, ΟἸΏΠ 685 
ὕιτ ἀοοεαῖ ρεοηῖεϑ8 ! ἈυγΓδβι8 Ἰὰ πὰ οὐποῖᾶ ΡΓΟΙΆΒΟΓΙ, 

Ουώ ει δάϊοὶ τηδηάαϊ πηοΥ8}1}}}}8 ἘΒρΤΊ8. 
Ο Βοιμίμδβ. ᾿πλργοβϑὰ Ὠεὶ 4108 βίρτιαᾶὶ 1Π]Δ6Ὸ, 

1}}6, τεεϊάετεῖ. Ῥοκῖθ, τωυϊδῖο οοῃβ)}1ο, τοδὶ υἱϊ (φιυοὰ ἐρεὶ ξταϊυϊδῃμ νι) ἰηϊο- 

ἔτοβ ΒΕΙΥΔΓΟ ᾿ἰῦτοβ, 6 σαϊρὺ5 πὰπς ΒΙΟΥΠ πᾶ σοῃδιαὶ οΟἸ]οοἰΐο. 1 νερὸ ᾿υδηβιτἰομὶ 
525 ᾿ΙΡΥῚ υπηΐυ8 δροοίδσῃ εἰ υο]υμηΐηΐβ ΤΘΏΒΌΓΔα. δίπηροτεϊ, σοηραθδὶῖ Πὺο 
ἴείμεσε, ροδῖ τεγφυτα 62, ἰγαρτηδηῖα αὐδὸ ἰῃ τίου ΘΟὨΒ8}}}} υδυτὴ ἀἰνεγϑὶβ 6 Πρ τὶς 

ἐχοεγρθεγαῖ, διὶ οἴϊδλ {88 ἐχ ἰἴἰργὸ 11 ὑγου δι15 οαυιδα διηρυϊανογαῖ, Ζυδὸ Ὡὸς 

ογηηΐδ βυΐς ἰοςὶδ ἱπά!οδίυτὶ δυηυϑ. θ6 ἢδο ἴοῖδ τὰ οοπίεσ Εἔχο. ποϑῖσ. Υ͂, εδρ. 13.-- 

1, 244ᾳ. Εχβογίδιϊο δὰ ψθηι}}65 υἱ ἃ (Δ]δοσυπὶ ἀδοζυπι οὐἱτυ δὰ ἀπυπὶ νέσυὰὶ Ὦδῦπι 

ΓΟΠΥΘΓΪΔΏΓΟΣ. - 

Ρτοίεεῖο, δἱ, φυοὰ οἰἑπι ἰδεῖυπι ἀϊχίτηυβ, 5. ΑὮ πιοϊΐυ5 πάλιν ἄλλεται ϑεὰ 581- 
ΡΓΟΓεΣ ἀπο ἃ οοπιρηδίοτε ἴῃ ὑπυπὶ οοἢ- ὈΥ}14 ἰπἰεγάνπι ρδτοποιη31}8 σϑιάεῖ. 
Ἰυποεῖ! Πιογδηῖ. 8, 53ηΩ64ᾳ. ἔχ Ῥγοατωῖο δι.) ηο, νυ. 1, 

1, 5344. Οἴγ. υἱεΐπλα δ τι 11, οἰ πν]οθαια οὐπὶ ταν} 115, κἰουϊ ἀϊχίπηυ, δοαΘὨ Τλιη1: 
ἸΣδ δι οηο5, {Π|,162, 295, 489, οἷς. εἴν. οἰΐδηι 111, 818 εἰ 408. 



φΦ 

16 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Γ. 

“ὟΝ 

Τίπτε μάτην πλάζεσθε, καὶ οὐχ εὐθεῖαν ἀταρπὸν 
10 Βαίνετε, ἀθανάτου χτίστου μεμνημένοι αἰεί; 

Εἷς Θεός ἐστι μόναρχος, ἀθέσφατος, αἰθέρι ναίων, 
Αὐτοφυὴς, ἀόρατος, ὁρῶν μόνος αὐτὸς ἅπαντα. 

ν χείρ γ᾽ οὐχ ἐποίησε λιθοξόος, οὐδ᾽ ἀπὸ χρυσοῦ 

Τέχνης ἀνθρώπου φαίνει τύπος, οὐδ᾽ ἔλέφαντος ". 

1:5 ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀνέδειξεν αἰώνιον αὐτὸς ἑαυτόν, 

ὦντα τε, καὶ πρὶν ἐόντα, ἀτὰρ πάλι χαὶ μετέπειτα. 
Τίς γὰρ θνητὸς ἐὼν κατιδεῖν δύναται Θεὸν ὄσσοις: 

τίς χωρήσει χἂν τοὔνομα μοῦνον ἀχοῦσαι 

Οὐρανίου μεγάλοιο Θεοῦ, κόσμον χρατέοντος : 
20 ὃς λόγῳ ἔχτισε πάντα, χαὶ οὐρανὸν, ἠδὲ θάλασσαν, 

Ἡξλιόν τ᾽ ἀκάμαντα, σελήνην τε πλήθουσαν, 
ἄστρα τε λαμπετόωντα, χραταιὰν μητέρα Τηθὺν, 

Πηγὰς καὶ ποταμοὺς, πῦρ ἄφθιτον, ἥματα, νύχτας. 

Αὐτὸς δὴ Θεός ἐσθ᾽ ὁ πλάσας τετραγράμματον ἀδὰμ, 

45 Τὸν πρῶτον πλασθέντα, καὶ οὔνομα πληρώσαντα 
ἀντολίην τε δύσιν τε μεσημύρίαν τε καὶ ἄρχτον. 
Αὐτὸς ὃς ἐστήριξε τύπον μορφὴν μερόπων τε, 

Καὶ θῆρας ποίησε χαὶ ἑρπετὰ χαὶ πετεηνά. 
Οὐ σέθδετ᾽, οὐδὲ φοθεῖαθε Θεὸν, ματαίως δὲ πλανᾶσθε 

20 Προσχυνέοντες ὄφεις τε, καὶ αἰλούροισι θύοντες, 

Εἰδώλοις τ᾽ ἄλλοις, λιθίνοις θ᾽ ἱδρύμασι φωτῶν, 
Καὶ ναοῖς ἀθέοισι χαθεζόμενοι πρὸ θυράων, 
Τηρεῖτε τὸν ἐόντα Θεὸν, ὃς πάντα φυλάσσει, 
Τερπόμενοι χαχότητι λίθων, κρίσιν ἐχλαθέοντες 

35) ᾿Αθανάτου σωτῆρος, ὃς οὐρανὸν ἔχτισε καὶ γῆν. 
Αἴ γένος αἱμοχαρὲς, δόλιον, καχὸν, ἀσεδέων τε, 
Ψευδῶν, διγλώσσων ἀνθρώπων, καὶ χακοηθῶν, 
Λεχτροχλόπων, εἰδωλολατρῶν δόλια φρονεόντων, 

- 36, 444. Ὑ1{| Βυχηδηὶ ραιογὶα [δηχυδηι υἱάοἰϊοοὶ εχ Ἰἀοϊοϊαϊτίδ ογίδ] γοθμϑθῃ- 
ἴυγ ἃς ἀεδρ]ογδοῖυν. --- 

11, 44. Οἴν. Ργοαπι. Ἵ, 5(. ἴδαὶ λόγῳ κει Λόγῳ δἀάϊάϊι Νοεῖεν, εἴν. 
15. Ὑεγβυβ Πὶς ᾿δηαυδπὶ ραγαρηγαβὶβ 1, 19, εἰ Υ}11, 4417, οἷἴς., ποϊδηάαχιε δὰ 

δὶ ἐρ! τ᾿ μοϊοτισῃ αὐτογενής, αὐτολόχευ- 1105 ἸοΤΟ58. 
τος, οἷο, Ρα 55:1 ἃ 8310 }}}15115 υδἱδῖοσυῃθ. κ2 5,5. θὲ ἱμορῖα ᾿μογργεϊαιοης πὸ- 
Οἴγ, Ῥσγοαι. 17. ΤῊ Π8 ΑΔΑΜ, νἱάδ ποῖ. : 

{1. αἴν. Ῥγοαιι. 10, 54. 21. Οοάεοχ υὑπυ5, αὐτὸς ὃς στήριξεν, 
40. Οἴν. Ῥγοα. 44, 544. θΘυοὰ δι. υπάς (μβῖδ!ο αὐτὸς στήριξεν. θεϊπάε 

᾿ 



ΒΙΒΥΙΠΙΝΟΒΟΜ 148. ΠῚ, 8 1. ὑ11: 

ΟἿΣ ἴδιλογα Ἔγγϑῖ15 Ὁ ΟἸ]ΔΠὶ ρον γθοῖδ ϑΆγ πὶ 
10 ρα 15. δίθγηὶ 06 1165 ΤΟΙ] 1886 ΡΑΓΘΠ(Ι8 ἢ 

[πηι εἰ οπηπ!ροίθῃβ δι 6ϑῖ, αὶ γσερτιδί 1Π ΔΓΟΘ 

Μιμεγοα, ἐδ 86 ρεπιῖαβ, πα] Πὰς νἀ επάμυϑ, 
Ουμποῖᾶ νἹ 68 ; 416 Δ ΔΟἢ 58ΧΟ ΠηΔΠῈ5 0}}8, Ὡ6Ο ΔΌΓΟ 

Ατγρθῃΐουθ μοιμίηυπι βηχιῖ ἰάΡου, δυῖ οἰ θρηδηῖο : 
κ5 [088 864 ᾿ῃΠἼ6Π80 856 ρῥΓΟϊαΪιϊ ἀη0}8 ἃ ὥνο, 

ἴρ86 6ϑῖ, 1056 ἔμ!ϊ ΒΕ ΠΡΟ Γ, ΒΕ ΡΟ Γ΄Ὰ6 ἑαϊυγαϑ. 
Ἐσ4α15 δὨϊπὶ ροβ51} τηογίδ]! ᾿γα 6 ὙἹβιιπὶ 
Ἑεστο Ποῖ} νϑ] 415 ποπιθη ἔδγαϊ δυγιθιι8 ᾿ρδιιπὶ 
ἄδλλετηι πιάρταιιὸ Πδὶ πιαπάυμηαιι6 τ ρα π18 ἢ 

40 Οπληΐα Ζαὶ ἀϊοῖο ἔδοιι, ο] απὶ, ἐδαιιογα ρΟΠΙΙ, 
ϑοίθμχ ᾿Ἰπἀοἔδβϑαηχ, [1 Π8Π|. 516 ]48416 πη! η 68, 

Ελ ᾿θγγᾶση, Το τηᾶρτιϑιη νϑ]] ἀδηλααδ ρϑιδπΐεξιῃ, 

Εομῖα8 οἱ ἤμυν!οϑβ, ἰρπθπι, ποοίθβα4μ 6, 4165486. 
ἴρ86 οἴδπχ βηχιῖ τηδηϊθὺβ ἰεἰγαρταιημπηδίοη ἀάδιῃ, 

“25 Ἰχηροβιῖυμα οἴνοπι ἸΟΥΤ 5, 41 ΠΟΙΔΙη6 5010 
Οεοδδι5 ογί54.6 τοίοσι θογθαηααθ ποίϊυτηαια.. 

ἴρβε Βοιῃΐῃη!β νυ]απη οἱ βρθοῖθπὶ ἔογτηανιῖ ἢομ ϑίδχη, 
ἴρ86ε ἔδγαϑβ [βοϊῖ, βεγρεηῖεβ αἴαιιθ νοι 65. 
Ουεπὶ νο5 ποη οΟ}1115, 864, ργᾶνο δγγογα βθδοῖ!, 

20 ἔδ!θ8 οἵ σο] αΌΓΙΒ ΟΥ̓ΘΓΓΙΒ ΒΔ Πα β8ογᾶ, 

Αὐΐ ν8 18 Ποιμ!μγη 51 0τιῖϊβ ἀ6 ΠΊΔΓΙΏΟΤΟ δοΊ15, 
Απίδ βἀ65 ργομὶ υδοι88, 5156 ὨΌΠΏΠ6 ἰΘ Πρ. 

510 γο8 αιρρε Ὠεαπὶ πποἀδγδηΐθηι οποία Π]ΔΠΕΊΙΒ, 

σαυάφηϊεβ ἰαρ!ἀππι Ορργοργιο, μ6 6 846586 ραϊδηϊαβ 
Π]απι, 41 νεπιοῖ ᾿υά6χ δίθγηιβ, οἴ [Δ6 πὴ 
ϑογνδῖοσ, οαπὶ 40] 16] γθπλ 16 οΓΘαΥ. 
Ἦδα 1 πᾶ ρϑπβ ᾿ιοσμιπιπι, σ 68 παρ, γαΐγα, ὈΠΙΠρΊ 8, 
ϑδησυΐηθ, δά] 16 Γγ}15, οἱ οαϊα ἰαοῖὰ ποίαημο, 

Ρἰεγίᾳυο σοὐά. υἱ ποβ, τύπον μορφὴν με- 
ρόπων τε, Περο ὑζὸ τύπον μορφήν τῇ 
μερόπων, ᾿ῃ5ο]ΘὨἴΕΣ δ88η6 εἴ ρα 1Π6- 
ἰεξδηίεῦ ἰγδ]θοῖο τε ἴῃ υογϑι15 ΠΏ 6), υη(ἰς 
ὥδεοι. μερόπων μορφήν τε τύπον τε 
δογιρίυπι νοϊιοταὶ : 36 αυἱὰ εοτγιὶ ἢ Ρο- 
ἴα! Θηΐπὶ ΠΟΙΏΡΙΪΔῖΟΓ θης ΕΓΒ 6 
Ῥγοσαιο γοϊταοϊδης (Οἱ δ] ἴον υἱάθῖυῦ 
ἰεοῖυ9 ἃ [,βοϊδιιο ἔι1586: εἶτ. ποῖ. δὰ 
ἔγαξῃ. 11), οορυΐϊδα) τε π8]6 (01}- 

β' ΓΠΘΓΕ,, 4π0ἀ πιοηάππι ἴῃ ΠὨΟΘΤ18 ΟΔΓ- 
τα ἢ 1} 115 5:86 ρ6 ἀσργϑ θη 85. 

81. Απἡ ἀλάλοις, υἱ ᾿Υ̓͂, 1} 
88. Οἴν. Ργοα. 15. δὶ δυΐδηλ τὴ - 

ρεῖτε, « τἸηδηςἴ15, ἀχϑροοῖδι!ϑ », δου ἴεγα, 
χαχοὶ καχότητα μένοντες, Υ, 75. 

84. Μα]ε ἢο5 οἷϊπι χαλότητι. Ε5ῖ ΘΠ) 
ΡΓῸ καχοῖς λίθοις, « ἱπιρὶϊ5 6 Ἰρί46 8:πιι:- 
Ἰδογῖ5», ἤριιτα Ὀδη6 ποῖδ. 

91, 54ᾳ. Οἰν. ΥΠΠ, 181;.}], 115, 544. 

--τ- 



Ἵ8 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

φ Οἷς καχὸς ἐν στέρνοισιν ἔνι μεμανημένος οἶστρος, 
άο Αὐτοῖς ἁρπάζοντες, ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντες. 

Οὐδεὶς γὰρ πλουτῶν καὶ ἔχων ἄλλῳ μεταδώσει, 
ἀλλ᾽ ἔσεται χαχίη δεινὴ πάντεσσι βροτοῖσιν. 

Πίστιν δ᾽ οὐ σχήσουσιν ὅλως, χῆραί τε γυναῖχες 

Στέρξουσι χρυφίως ἄλλους πολλαὶ διὰ χέρδος, 
45 [Κοὐ] σπάρτην κατέχουσι βίου ἀνδρῶν [γε] λαχοῦσαι. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ Ῥώμη καὶ Αἰγύπτου βασιλεύσει, 

Εἰς [ἕν γ᾽] ἰθύνουσα, [τότ᾽ αὖ) βασιλεία μεγίστη 
᾿Αθανάτου βασιλῆος ἐπ᾽ ἀνθρώποισι φανεῖται. 
ἥξει δ᾽ ἁγνὸς ἄναξ, πάσης γῆς σχῆπτρα χρατήσων 

δο Εἰς αἰῶνας πάντας, ἐπειγομένοιο χρόνοιο. 

Καὶ τότε Λατίνων ἀπαραίτητος χόλος ἀνδρῶν, 
Τρεῖς Ῥώμην οἰκτρῇ μοίρῃ χαταδηλήσονται. 

Πάντες δ᾽ ἄνθρωποι μεέλαθροις ἰδίοισιν ὀλοῦνται, 

ὁππόταν οὐρανόθεν πύρινος ῥεύσῃ καταράχτης. 

50 Οἵ μοι, δειλαίη, πότ᾽ ἐλεύσεται ἦμαρ ἐκεῖνο, 

Καὶ κρίσις ἀθανάτοιο Θεοῦ μεγάλου βασιλῆος ; 

δο 

ἄρτι δέ τοι κτίζεσθε, πόλεις, κοσμεῖσθέ τε πᾶσαι 
Ναοῖς χαὶ σταδίοις, ἀγοραῖς, χρυσοῖς ξοάνοις τε, 

ἀργυρέοις, λιθίνοις τε, ἵν᾽ ἔλθητ᾽ εἰς πιχρὸν ἦμαρ. 

ξει γὰρ ὁπόταν θείου διαβήσεται ὀδμὴ 

Πᾶσιν ἐν ἀνθρώποισιν. ἀτὰρ τὰ ἕκαστ᾽ ἀγορεύσω, 
ὅσσαις ἐν πόλεσι μέροπες καχότητα φέρουσιν. 

-- 46, .4ᾳ. Ἀοπιδ ἴῃ ἰουτὶβ ἀοταϊηδηῖα ρσ οἰ υγ ἔαϊυτυβ ΟὨσβθιὶ δάνεια δῖογ- 
Βυα6 Γαρηῦπι ; οομρεπάϊυτη τούς Ἀοπιδηδ 350} (ἐμ εβδυῖθυ5 οἱ Απίοπὶηὶβ ἢ15- 
ἰογίδο ; ἀπὶ8 τηυηάϊ ρχορίμαυυδ. --- 

89. Ὕαἰγ.- οἰστρομανής, Π], 209. 
40. Αὐτοῖς (ἰὰ 651, αὑτοῖς ξὶνε ἑαυτοῖς) 

ἁρπάζοντες, ἰάετῃ ε5ῖ, φυοά ἅρπαγες, ], 
115, εἴ Υ111, 184, υδὲ νἱὰδ ἠοῖ. 
1, δ4ᾳ. θῈ ἀναγ (δ δυοσυπὶ ἴερο- 

Τὰ), ἰὰ εδὶ ργεβοῖρυς ἀθ ἰῃϊο  ογδη αὶ 
ἘἈοπιδηόγυτι ἐχδοῖομ θι.8, ρα 85) 406- 
τυηῖα δ᾽ ΡΥ} δῖα. Οἴν. Υ11], 11, 544. 

48. Οοἀὰ. 4}1} κατέχονσαι, 411} χατε- 
χούσας, οἱ ομλη65 ἀεἰπᾶς ἀνδρῶν αἱ λα- 
χοῦσαι : ὯΟῸ5 ΘΟΙΥ. 

41. Οοἀά. ρμῥ]ογίᾳφυς, εἰς ἕν διθύνουσα 
ν6] δηθύνουσα (8πῃ ῥΓοὸ διιθύνουσα9) : 
8111, εἷς ἕν ἰθύνονσα, οἱ οχηῃε5 τότε δή: 
ὯΟ5 ΟΟἿΤ, ΡῬΙῸ τότ᾽ αὖ, νἱάε δ τότ᾽ ἄρ 
ΤΩΔ}15. 
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08 ΟἸΏΏ65 5{1Π1}}}}8 Δ41ρΊὶ νϑϑᾶπᾶ ΟἸΡΙΔῸ 

άο Ουειηααε 8101 ΤΆρογα, εἴ π]]ὰπὶ Βεῦνᾶσο ρυαογοπι. 

Νὰ Ἰοσυρ 68 ἱπορὶ ποῦ ραγίθπι ᾿ἱπηρουτεῖ υ]]8τὴ : 

Ἠυχιδπιπὶ 866 εὐιΐ Υ10}18 ΚΘ ἢ 8 ΟΠ ταξεγίαμι : 
Νυβαθδτη βδποῖδ ἢ 468 : ὑγρϑηΐθ ΘΌΡΙΔ1Π6 ΠΟΤῚ, 
Ἐχοιρίθηϊ νἱάσθ Β6ΓῸ8 οἶδ νυ]ριι8 Δι η 68, 

45 Νέεο νιἴω πουπιδι ὑχουῦθϑ ἰαρϑίηνα ἰθπορυῃῖ. 
Ἀοπιᾶ βεὰ ργρῖο ροβίφυδιηῃ ἀοπηπδθιῖαγ, ὑΠ0 

(ὐυποῖδ᾽ ρΓεσλθἢ8 Πυμπηδπᾶ ΠΡΌ, ἴαπι Βδηοὶᾶ ΡῈ ΟΠΊΠ6Β 

Ἐχϑυτγροῖ ρορ]ο5 τπᾶστι! ἀουηϊηδῖ!]0 ΓΕΡῚΒ. 
᾿(λβίμβ θη πὶ ΡΥΊΏΟΘΡΒ, 48 ἴ6]]}ὰ8 οὕπιάας ραϊοδοιῖ, 

ὅ0 ϑεερίζα ρῈῚ Οπηη6 ρογεῖ, 58680118 ΡΓΟρΡΘΓΔΏΠΡΙ5, απ. 
Τυηο Βοιπδπογυμ ἔὈΓΤῸΓ πη ρ]Δ08}}}}18, αἴγοχ, 

Ττοβ Ἀοιηδπὶ ᾿πίλυιδῖο ρτί άογο ρεγαθηῖ, 

Αϑιὶ Βοιαϊηὰπι ρἜΈΠ5 ΟΠΠ6 Ἰη1Γἃ 88 αυ51π6 ρΡεγΙραηῖ 
Τοοῖα, ταδὶ οαἶβο χαση Πδηγπηθυβ ϑἴμεγα ἸΟΥΓΘΠ8. 

55. Νίε τηΐβογϑιῃ  χιᾶπαο δἀνοϑηϊοϊ ἰὰχ 1114. Βα ργατηὶ 

δυασιοϊαπι νἱβαγα δὶ τηρτιυμήαιδ ἰΓΙΡυ1 8] ὃ 
Ἐπ πυμο Ἰρβ νοβ, ὍΣΡεβ, ογηαῖδ ἔου 'Β4 6 
ῬδαΙρ 8486 5ἴ8 4 115486 οἴ βου !ρῖ15 ΠΔΆΓΙΏΟΓΕ ΒΙρΤι 8 
Αγροηΐονθ δύγουο, αἴθ αἱ 50 6418 ΔΙ Γοσθι ἢ 

6ο Νάπι νϑηϊδῖ, γϑηϊοῖ, ΒῈΡ110 Ζαυσμ β. ] ρ Σ185 ΟἸΠΘΒ 

Τεγτιθθηα5 ΔΑΡι: οάον. ΝΟ δίηρια ρϑη 4 8Ππὶ 
Οὐδ πιδ]α βιῃϊ ΒΟμλ1Π65 ΡαΒΒΌΣΊ, συθβαιθ ΡῈ ὑΓὈ068. 

49, ᾳ. ἔχ ΥἹΠ, 128, εκα4ᾳ.:; 169,44. 60. ἔχ Π|, 462. 
δῖ. ΕΧΥ͂ΙΠ, 98, υδὲ οὔμηθβ οοὐά. 62. Ῥοεοῖ υης νοσδῦμι ποίδῖυγ ᾿π οοὐἀά. 

χόλος: δἱ μὶς ποημυ}}} χόρος, δὴ ῥγο ἴδειπα ἰοουβ; ἴῃ φυϊρυθάδηι γῈΓῸ τιοῃ- 
χορός δἴγαῖυγ, Δρροϑβίϊδ ἰδηΐϊατῃ, φυδι ἴῃ ἰοχῖι 

82. θὲ τὴῖρυς Απιοιϊηὶβ, οἷς. Υ, 51; ἀδτλυ5, ᾿ΓΔΏ 8: [006 ΓΟΟῖΟ ΒΘΓΊΏΟΠΘ δορί. 
ΥἹΠΙ, θ8, 444. Αἴφυςε δὶς ἴῃ ἰδιΐηδ νοσβίοῃβ, 4υἱδ πουι5 

54. ᾿γγρίυπι ῥτίγαδμι ἱπιρὶεἰαῖα ραῈ- 5βεπιθητίδτυτι ἴθῶοῦ ἱμομοατὶ υἱἀθρδῖυσ, 
ὯΔ5 ἀδίογαπι ρδιῖῖος ἀοςθρίϊυγ ||. Υ, 5εγιρϑὶῖ ἀδ βιιο (δϑίδὶϊο : « υῖβρεγ ἰογί 5», 
82, 5344. ἰά φυοᾳυε [,δεῖ. ὁ δΙΌΎ]}1. 406π τηδῖα βθουΐϊυ8 Ορ5. ἔγδεθ Ὑεγϊ 

55. Οἵν. 1, 349. Λόγος τρίτος : πο ΕἸΤΟΙ δῃηῖθ πο8 ἀδ 
581-569. αἴν. ΥἹΙ1, 128, «44. Βυ]ι5 Πἰρσὶ ἀϊνιδίοηα νυΐξο τεσερίυ. 
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Μετὰ τάδε προδαίνουσα τοῖς λόγοις περὶ τοῦ ἀπατεῶνος δαί- 
μονος τοῦ Ἀντιχρίστου φησὶν ὧδέ πη" 

ἔχ δὲ Σεδαστηνῶν ἥξει Βελίαρ μετόπισθεν, 
Καὶ στήσει ὀρέων ὕψος, στήσει δὲ θάλασσαν, 

6 Ἡξλιον πυρόεντα μέγαν, λαμπράν τε σελήνην; 

Καὶ νέχυας στήσει, καὶ σήματα πολλὰ ποιήσει 

ἀνθρώποις " ἀλλ᾽ οὐχὶ τελεσφόρα ἔσσετ᾽ ἐν αὐτῷ, 

ἀλλὰ πλάνα- καὶ δὴ μέροπας πολλούς τε πλανήσει; 
Πιστούς τ᾽ ἐχλεκτούς θ᾽ Ἡδραίους, ἀνόμους τε χαὶ ἄλλους 

70 ἀνέρας, οἵτινες οὔποθ᾽ ὅλως Θεοῦ εἰσήχουσαν. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν μεγάλοιο Θεοῦ πελάσωσιν ἀπειλαὶ, 
Καὶ δύναμις φλογέουσα δι οἴδματος εἰς γαῖαν ἥξει, 

Καὶ Βελίαρ φλέξει καὶ ὑπερφιάλους ἀνθρώπους 

Πάντας, ὅσοι τούτῳ πίστιν ἐνεποιήσαντο. 
"5 Καὶ τότε δὴ χόσμος ὑπὸ ταῖς παλάμησι γυναικὸς 

ἔσσεται ἀρχόμενος χαὶ πειθόμενος περὶ παντός. 

ἤνθ’ ὁπόταν χόσμου παντὸς χήρη βασιλεύσῃ, 

Καὶ ῥίψη χρυσόν τε καὶ ἄργυρον εἰς ἅλα δῖαν, 
Καὶ χαλχόν τε σίδηρον ἐφημερίων ἀνθρώπων 

80 Εἰς πόντον ῥίψιη, τότε δὴ στοιχεῖα πρόπαντα 

Χηρεύσει χόσμου; ὁπόταν Θεὸς αἰθέρι ναίων 

Οὐρανὸν εἱλήση, καθάπερ βιθλίον εἱλεῖται " 
Καὶ πέσεται πολύμορφος ὅλος πόλος ἐν χθονὶ δίᾳ 
Καὶ πελάγει " ῥεύσει δὲ πυρὸς μαλεροῦ χαταράχτης 

85 ἀκάματος, φλέξει δὲ γαῖαν, φλέξει δὲ θάλασσαν, 

Καὶ πόλον οὐράνιον, καὶ ἤματα, καὶ κτίσιν αὐτὴν 

Εἰς ἕν χωνεύσει καὶ εἰς καθαρὸν διαλέξει. 

Κοὐκέτι φωστήρων σφαιρώματα χαγχαλόωντα, 

- θ8, 54ᾳ. ΑμΕΟ τ βῖυ5. [ποπ, αὐ ἴῃ οεἴογὶ8 ΒΙ ΡΥ] 15, Νόγο γοάϊνίνυβ, 564 πὶ 

ϑεουπάο ᾿ίδτο, 1601, 54.} ΒΔ] εχ ϑερδβίε 8ῖνα Αὐυφυβῖα [4υὰ μγίυβ ϑπιδγία), 

03, 544. Τοῖυ5 μίο ἀθα Β6}14] Απιϊ- 05. ἔχ Ηδσδιοάο, ΤΏ ΟΣ. 18 εἱ 811. 
οἰτὶθῖο Ἰοοὺς νἱάοίν οἷαι δὰ Πργαπὶ 08. οὐά. τιᾶ]εὲ, ἄλλα πλανᾷ : εἴτ, 
}1 ρεγιμι 556 ροβὶ νυ. 16ύ, ὉΠ} 86υὶυς ἃ [Π|,228. 

οοιηρἐϊδίοτε τγϑάδοϊαθ ἰμετῖῖ ἴῃ ὑῃυπὶ 69. ὝΟἴν. 1], 169, 115. 
γουβυτα : υἱάσ ποῖ. 10. Οοἀά. φυΐάδτι, οὕπω θεοῦ λόγον : 

βθ68. Ρε. Βελίας : ςοἰοτὶ νεγοὸ ἴθγτε 811, οὕὔποθ᾽ ὅλως θ. λόγον να] λόγον : 
οἴθμοθ, Βελίαρ, 4:8 σοπϑιεῖα 681 ατϑοὶβ ΠΟῸΒ ΠΟΓΓ. 
οΥἸΒορι ρα, χυδηινὶ Ῥαυ]υ5 ΠΠ, δά Τἱ. Οἴγ. Ἰηΐγα, 91. 
ΟοΥγ. οδρ. 6, Βελίαλ 5ογὶραὶ. 12. Ὑοϊεραὶ δῖσιιν. φλογόεσσα. 

αν 
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Ῥοβιὶ ἢϊθς ΡΓΟΡΤΘά!Θἢ5 ϑογ ΠΟ θυ5 ἀδ Πυ5ογὸ ἀφηιοποα Απ11- 

ΟὨγιβίο 816 ἴεγε Ἰσχυιν : 

[πὰς δεβραβῖθηδ νϑῃϊοῖ ἀδ σεηῖς ργοίεδοϊιβ 
ἴῃ τογγὰ8 Βε]1α], Ζὰ] τηοηΐθ5 8] 416 58]ϑϊοϊ 

65 ἄλχυοτα, οἱ ᾿ρπιϊτατι βοϊθπμ, ᾿Ἰππδιηηια πο ηἴθη]. 
Πείαπῃοίοβ εἰϊαπι 8ι5ϊδῖ, πη] γα ΠάΆ 486 5:08 
ΤΕΓΓΙΡ ΘΒ ΒρθοϊδπἋ8 ἀρ}, ΠΟΠ ΘΟΏΒΟΙΔ ὙΘΓῚ 
ϑισηδ, 864 ΘΙΓΟΓΙΒ : ΠΤ. 105 ΔΌΙΡΡΟ δυΐογεϊ ἜΓΤΟΥ 
Ἠδργῶοϑ οἷϊπι Βάο08, 4Δ]1Ι05406 ΘτοΠ 65 

70 μερ6 Βουηπεβ, {αι θ5 68ῖ ποηάστι Ἔχϑιάια Πδὶ νοχ. 
564 συδηάο εἴθγηι ργαϊοῖα Πηϊπ8ΟΙ8 ΓΟΡῚΒ 
Ἐνεπϊθηῖ, ρεπάδηβαας ἀμ Βυροῦηρταεῖ ἴτὰ, 
ΕἸδυλτα νογὰχ ᾿ρϑαπῃ Βα 14], ΒΟΟΙΟΒ4 016 ΒΌΡΕΓΡΟΒ 

Ἐχαγεῖ, "ᾳποῖοβ 11}1} μοῦ [ ἀθγὰ γερ68. 
Τυπῃ νϑγῸ 8οθρίγιβ τυ] ΘὈΎΙΡῈ15. ΟΠΊΠ18 ἈΡΙΧᾺΘ 

Ῥαγοθιῖ ταυπάι.5, Ἰορ πη 4ι6 ἀρηοβοθῖ ΘΓ] ο ΠῚ. 

ὕτ νϑγοὸ ᾿πητηθηβαπα νἱάπα “προ ]οϑᾶ ρΕΙ ΟΥ̓ΡῈ πὶ 

Ηυπλδπὶ ρα ΠΟ 5 σα 288 Ἀ ]ου 416 Γαροϑίδϑ, 

Αὐτυχῃ αἴχιδ ἀγροηΐαπι, ἔθγτυπι δῖα! 868 ΟΤηπ6 ΡῥΓΟ[ 405 
ϑ8ο δδοογιῦ ἴῃ Πποῖυβ : τὰπι τηυπάὶ ο]οιηθηΐα Ἰδοερυηί 

Πιϑϑοοϊαῖα, 608 ροϑί αι, 5ῈρΡ6Γ οἰ Ὲ γᾶ ΓΕΡΊΉΔΗ8, 
Ομ υπὶ ̓ πβίαγ ἢ ΡΓῚ οοηνοϊνεγίξ, οἵ ταδὶ Πρ Ώ8 

ἴῃ τουτὰδ ροπίυμηαυδ ροΐτ8, Πατητηδ 1) μ8 Δ 51Γ18. 
Τυπο ᾿πάοἔοβϑι οαϊαγαοία ΠΟΥ 581: Π108 1618 

8ῦ Ϊηρταοῖ, οἱ ἴοσγᾶπ Παπη}5 Δ 0] 6 1ϊ, εἴ ὩΔΌΟΓ, 

Ἐπ᾿ ςοἸαπ, αἴχας ἀτθπὶ ; βίπιι] οἱ φυοαουμηαᾳι6 ογθαίιπι δβῖ, 
ΕοΥΏδοα ἈΓΑΘΉ τηδββδπι ρΌΥΡΑΡΙ ἴῃ πα τη. 
Νεὸο πη οἴδγα ρο]ο γϑάϊθυπὶ Ἰυπηπᾶ : ΠΟΙ ΠΟΧ, 

οΥἰτυγιδ. --- 16, 544. ΜΟΥ δὰ τοσυτὰ ἤπεπι τοβιδίυγα. “--- 80, 544. ΕἸπὶ5 τ6- 
ΓΟ. -- 

18. Ἑά. ργ. Βελίηρ, 6 Βειυ]εῖδηο νἱ- 
ἀεϊιςοῖ οοάϊος, ἰδηαιδπι Βελίας, 18 δη- 

ἴεα δετὶρίυμι, ἴῃ δοουβαῖϊνο ϑβἴδγα ΠΟῊ 
Ῥοβδβεῖ ;: σα σὶ ὑΈΓῸ, 8ἰσυΐ δυργα, Βελίαρ. 

15. Ἀοάδυπάαῖ ταῖς οἴ Ποτιη1}}}}5 ε σοαά. 
Δροϑῖ, τοὶ τυ5 ἰογῖαββθα ἀοοπάυ δυο 5, 
ἴα υἱ Ἰεραϊυγ ρᾶυ]ο δῃῖς πᾶς χόσμος. 
[6 ταῦ ΠΟ 5 ἱταροσίο, οἴν, Υ1Π|, 199, 544., 

εἴ τ᾿] ποῖ. 

80, 544. Οἴτ. Υ111, 331, 544. ; Π|,200. 
544. ϑαυεηῖία ρίεΓ8 406 5ιιπὶ 6 το Υ1}} 
ἀεδυμρῖα. . 

82. ῬΓΙ͂ΟΥ ρδγ5 Ὑθῦβυβ εχ Υ}11, 288 νοὶ 
418. 

84. Οἴν. δυρτα, δέ, εἴ ΠῚ, 196, 544. 
81. ΕΧΎΙΙΠΙ, 114 : ον, οἰίατα [1], 218. 
88. δι΄ οοἀά. ργο παμφανόωντα, φυοὰ 

ΤΩ6] 15, οἱ εἰς [1], 69. 
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Οὐ νὺξ, οὐχ ἠὼς, οὐχ ἤματα πολλὰ μερίμνης, 
90 Οὐχ ἔαρ, οὐχὶ θέρος, οὐ χειμὼν, οὐ μετόπωρον. 

Καὶ τότε δὴ μεγάλοιο Θεοῦ κρίσις εἰς μέσον ἥξει 

Αἰῶνος μεγάλοιο, ὅταν τάδε πάντα γένηται. 

ὦ ὦ δὴ πλωτῶ ὑδάτων, καὶ χέρσου ἁπάσης, 

Ἠελίου ἀνιόντος, ὅπου δὴ καὶ πάλι δύνει, 
οὗ Πανθ᾽ ὑπαχούσονται χόσμον πάλιν εἰσανιόντι, 

Τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς πρῶτος ἐπέγνωχε χράτος αὑτοῦ. 

--- 93, 5444ᾳ. δεουμπάυς Μεβ55 δἀνοηϊυ5 [ἰγαρτηθηϊυμη ἱποοτίυτη ὑπάθ ἢυς ἴγᾶπο- 

Ἰαῖυτη Ἰ; Φ 

89, 544. Οἴν. ΥΠ], 425, οἱ 11, 821. 98. Απἴο ἤυης γουξυϊ ΤΠ ΓΑΙ ἢ 
91, Ἀδουγγεῖ μεγάλοιο Θ. χρίσις Ἰη- οοἀά. εἰ οὐά. ἰδλουηδ' ἰοσυβ Ὀγενὶ ἰδηϊυπι 

ἴτα, 142 οἱ 188. Ἰηΐογνα!!ο οὐπὶ Ὠ 5 γε τ 5: Λείπει ἡ ἀρχή, 
92. δῖ ἀρογῖς μέχρι πάντα γένηται νεὶ Λείπονσι στίχοι, νεὶ Ἐνταῦθα ζήτει 

᾿τετὶ5 ἰρ515 ἀυσίαπι εχ Μαιίμαο, ς. δ, τὰ λείποντα ἀπὸ τοῦ δευτέρου λόγον χαὶ 
νυ. 18: Ἰἴδηι οἂρ. 24, ν. 6, εἱ ραβϑὶπι ἰῃ τὴν ἀρχὴν [ὈΔΥΡΑΤΕ ῥγὸ τῆς ἀρχῆς] τοῦ 
Ν. Τ. Ῥαυ]ο ἰάπλθη 4] ἴον ἰμῖτα, 510. τρίτον, ἰὰ εεῖἴ : «θυ ἀδ βργεπιο ἰυἀϊεὶο 
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Νόοὴ νἹρΊ Δ η8 ΔύΓΟΓα, ἀϊοβνα Ἔχογο ἃ ΟἸΓῚΒ 

90 ϑυοοσδάδηϊ : ΠΟῊ γεῦ, ϑοβίδβ, δι απλπι15, ΠΙΘΠΊΒΥΘ. 

Τυμὰ ἀδιηθπι νϑῃϊεῖ ΒΌΡΤΟΙΩὶ 1015 ΠΟΙ, 
Επ ταδρπη,, ροβίαυδιῃ ἔπδγιηΐ ᾿886 ΟἸΊη]Δ., ΒΘ ΟΠ. 

Ο ρεϊαρσι Ποῖα. Ο ἴεΥΤ 8 Ἰπη 86 ραϊεηῖαϑ8.΄ 
Οὐδ 580] ἜΧΟΓΊΘΏ8, 48 Δ ΡΘΠ5 Δ5ρ1ο1ῖ οΥ̓ΡΘΠλ 

95 Οτηπῖᾶ ραγεθαηῖ ἴῃ ΤΠ 01 ΤΊΙΓΒ.18 ΘἸΠΙῚ : 
ΟὩΡΡΕ 8085 νϑ] 1} ΡΓΙΠλ8 ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ ΥἹΓ65. 

᾿ὶς ἀδσουπῖ, συγ οχ ἤηα ᾿ΙΡτὶ βοουπὰὶ 
εἴ ἰηϊτο τογῈ}}.» Βοαυυαηῖαν ἴῃ οὐ Ὰ. οἱ 
εοὐά. χιδῖυονῦ νεγόυ5, 983-96, ηυ}]ὰ 16ς- 
τἰοη 5 νδγιοῖδίθ : υδὶ ἰάθη νἱάδ δῃ ᾿πὶ- 
ιἰο ἸΙορα5 αὐτῷ δή νεὶ ᾧ δὴ καί. [π Εἰς 
4υοχιυα γϑγϑιθὺ5 ἰγαριιοηἴαπι ΔρΏ 0515 Ὁ 
ΔΠΟΏΥΙΩΟ ΘΟΙΠΡΪδίοτα ὁχ 8]14010 πῆς 
ἀοροτγάϊϊο νδὶ τπιυ το ΠΡτὸ ἀειγδοῖυμπι. 

95. Ἀδηοομποῖϊ χυδίογηο τη βογ ρυ5 

ἃ ΟΡβοραὸ οἰϊαῖυ5 ΒΑΡ αὶ ἴἢ ΠΙΔΥΡΊΠΘ, 
τῷ ἀνιόντι πάλιν εἰς τὸν χόσμον, Ἰὰ 6εῖ, 
« Νδη ΘΠ ΤΌΓΘι15 ἴῃ πιυπάυτα [5υ0ρρὶ. 
Ομ νιοῖο 86ὺ Μοϑβὶς ]. » διε  οῦ οὶ δά 
γογρὰ ὦ ὦ δή τεὶ ὦ δή, 5ῖνα, υἱ φυϊάδπι 

οοὐά. ὨᾶΡοηῖ, ὦ ἰδηϊυπη. 

96. Οοἀά. χιϊ ατγιϊσυϊυπι δάάυπὶ 
δηῖα χράτος, υηά6 ςοι)οἶα5 ἰοοΐυπι 8]}- 
υδπάο ἔυϊ886 ἐπέγνω τὸ χρ. 



8. 

Χ 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ [Γ.. 

Δ 

ἀλλ᾽ ὁπόταν μεγάλοιο Θεοῦ τελέωνται ἀπειλαὶ; 

ἃς ποτ᾽ ἐπηπείλησε βροτοῖς, οἱ πύργον ἔτευξαν 

Χώρη ἐν ἀσσυρίη (ὁμόφωνοι δ᾽ ἧσαν ἅπαντες, 

11οὐ Καὶ βούλοντ᾽ ἀναδῆναι ἐς οὐρανὸν ἀστερόεντα) ᾿ 
Αὐτίκα δ᾽ ἀθάνατος μεγάλην ἐπέθηχεν ἀνάγχην 
Πνεύμασιν " αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄνεμοι μέγαν ὕψοθι πύργον 
Ῥίψαν, καὶ θνητοῖσιν ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἔριν ὦρσαν " 
Τοὔνεκά τοι Βαδυλῶνα βροτοὶ πόλει οὔνομ᾽ ἔθεντο. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πύργος τ᾽ ἔπεσε, γλῶσσαί τ᾽ ἀνθρώπων 
Παντοδαπαῖς φωναῖσι διέστρεφον, αὐτὰρ ἅπασα 

Γαῖα βροτῶν πληροῦτο, μεριζομένων βασιλήων. 
Καὶ τότε δὴ δεκάτη γενεὴ μερόπων ἀνθρώπων, 
ἐξ οὗπερ καταχλυσμὸς ἐπὶ προτέρους γένετ᾽ ἄνδρας: 

Καὶ βασίλευσε Κρόνος, καὶ Τιτὰν, Ϊαπετός τε, 

Γαίης τέχνα φέριστα καὶ Οὐρανοῦ ἐξεχάλεσσαν 

νθρωποι; γαίης τε καὶ οὐρανοῦ οὔνομα θέντες, 

ΑΒ. Ηἰκοτῖα του ΛΔ ΠΔΙΓΌΤ, ΠΔΙΤΆΠΟ ΓΙ πὶ ὑδ406 δ νϑγβυηὶ 162, 

ἀοϊηα ναϊϊοϊπαπᾶο ἀθάυοϊα ΡῈΓ ᾿πιθγπιθάϊδπι 5:5] ΤΊ] 56 ΓΊ οὶ ἃ ΒΑΡ Ιοδ τὰγτὶ5 

δνουβίομθ δὰ υάδογυμι οχ Αϑεγτίδοδ βοσυϊυῖθ τοάἀϊτὰ. Ῥᾶγα μδο ᾿ἰρτὶ 111 οὐχ 

ἀυδθυβ ῥγοχὶπιθ δεχυθπιῖθυ5 (δἶνα, αἱ ΠΟΡ18 τλ8ρ15 ρἰδοοῖ, οὐπὶ ροβίγθιμα 96 1] 006, 

ἢ 4), ΒιΙοοῖηο, χυδηΐυπι ογθάϊπιυβ, ὈΓΙπιΟ Υἱδᾶ οδὶ οἱ πὰς οπιηΐβριβ ἴεγε ἀοςῖ 5 

μαρεῖυσ δπιϊχυϊδείπμα τοῖλυ8 Β᾽ΒΥ 1 σΟΓΡΟΓΙ5, δου ρῖα ἤθηρα ἃ Ζυάξο᾽ ΑἸεχδη- 

Τιτύπῦβ μος ἰοοο Π0}]}5 ἃ6 πο ἰδοιιηδ 
χαϊάδπι ποῖᾶ ἰμ σοά!οῖρα5, αἱ πος ἴῃ 6αά. 
δῖα πο5. ἔτ εἰς ἤογὶ οροτίερ δῖ, φυϊὰ ὕ- 

ἴυ]ὰς Λόγος τρίτος πῃ εοἀὐά, οἵ ἴπ εἀ. 
ΡΓ.» Τεοῖδ ἤΘΟΠΘ, ΡΓμ58.5 [ΘΟ Γαΐ ἜΧΟΥ - 
ἀϊο βεοϊοηΐς ΠΠ]|, Κ 1, οὐ πυιὴς ᾿πδογιρῖιιβ 

ταληοῖ. [άθπ νοΓῸ [δ] 5:15 ἴῃ (8514 10 ]5 
εἴ Ορβοραὶϊ οὐϊὶοπῖθιι5 δεοσοτητηοάδῖιις 
υογαῖ οἰ ιϑάθπη 560 [1015 ρΟΒ[οΓΙΟΤῚ ΡΑΓΙΪ 
Ροϑβῖ νογβιιπὶ 62, 4υοι Ἰοοσιπλ Υυἱά6. Εταὶ 
ψόγοὸ {Π|]ὺ8 πονὰ8,, 5'σδὶ ορροτίιηδ, 
Ἠΐϊς ςοἸ]οσδπάιιβ, ἰ 10 χαρρε 5: . 11 πε 
Ῥαγ 5 ἃ (αἰ οΥΊ5 ΡΓΟΓΒ115 ἀἰ να γβέδ, ΟΠΊΠ ἢ 11Π1- 
46, υἱ διιργὰ ἀϊεῖυπι, Δη11411155} πη. 

91, 344. Ευ ος ΟἹ πὶ Ἰπ τἰτιπὶ οδττηὶ- 
πἰβ διιάαϊοο- ΑἸΕχδ Πα ΠῚ, ἀθ 40 πο5 ἴῃ 

Ργείδ ΟΠ 6 ται] ϊὰ ἀἸ58δγυ ηλι8, αιοάπιο 
ἀριυὰ διιάαοβ οἱ ΟΠγδιαπο5 Ετγτἢγίθιι τὰ 
νυΐσο ἀϊςεραῖιν. Ηΐπς πὲ παΐγιιπὶ ργα 
ασαἴθγὶ5 ἱπηοῖι 586 ὈΓΪΠΊΟ5 ΠΟ506 τΕΓΒι15, 

οἰϊαϊοβαιιθ ρβαϑϑῖ πὶ ̓ΠΥΘΠΙΤΊ Ὁ ᾿ρ5}5 ρδι)- 
ἈΠ|}0Ὶ15. 4} 1ρ505 ἃ διιάε 5 δεσορογαηῖ, υἱ 
ὙἹ 6] οοἴ ΔΡ ΑἸοεχαπάσο ΡοΪγ ἰδῖοτε ( 5.118 
σον 0) ἐχ Αθγάδιϊ οἱ Ευροϊοπιὶ [46 ἀρυὰ 
Ευϑουπι, Ῥγωρ. οἂρ. 16. "οροταὶ ἢο8 
Θοητο τορρίοϊ διάσιβ Ὠϊβιοτῖοι5 ο86- 
Ρυ8, ΑΠΠ4. 1, οαρ. 6. Εἰ βαποιῖ5 Ραϊγὶ- 
θυ οεἰϊαῖ ΡΓΊΟΓΟΒ ἰρβοῦυτα ἀυοάροίπι, 
ὍΠ0 ἐχοερῖο, Τθορη. δὰ Αὐυἱ. 11], κὶ 2, 

Ρ. 310, οἀ. Ραγ. Νὲς ἀΐεῖι Ορυϑ δϑὶ [Ὀπίθια 
τοῖϊιι5. οἱ ᾿ρβᾶπι 6586 σεῃοϑβίπι, οδρ. 11, 
Ἰϊοεῖ ἃ ροοῖδ ποπιῖῃ}] Δάν! ογαΐδση. 
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Χ 

8ὅ 

᾿ 

ϑεα Ζυῦπὶ οαγῖδ ΤΠ] Π88 ΠΡ] οΥΊπὶ ἔαϊα 5ΈΥΘΓΆ 8, 

Οὐυδλ8 ρορυ}18 Π δὰ ᾿ποταραϊ!, σοημ ἀΘ τ 08 8]18πὶ 

ΑΒΒΥΓΤΊΟ ἴῃ ΘΆΠΙΡΟ ἴυχγιτ (Πρ ΟΠ η8, 
100 ἴΠπ8 οἵ ΥΩ ογαϊ 516 ]]δἴαπι Ἰηνδάθσα οϑ] υ1] : 

Τυμο Ἰπα]ΟΥΔ}15 ᾿υ5δυπ ἰαῖα]6 νο] ἴα 5 
Ἰτηροβυϊῖ νϑη115, αἱ οαἸβαμῃ ἔιῃά]τ5 ἈΓΟΘτα 

Εγασγθηῖΐ, 5βτα] οἱ οδθ088 1 πιυΐαϑ τη Θη 1685 

δυγρὶα οοη]]οογοηῖ : ΒΑΡΎ ]Οη Βῖπο πομηΐῃς αἰἸοῖδ. 
τοῦ Ὁ νοσοὸ σβοιαιῇ ᾿ΓΤΙΒ, ΝΣ 406 ΒΟΠΔΏϊ 68 

ιβρεγϑιὶ ᾿πρστιδ8 μουλπυπι ἀἸδοογαϊα, σοριῖ 

Οοτηρίοσὶ 16 ]} 8. ἀϊνο δᾶ 6 ΒυΓρΈΓα ΓΕρὨδ. 
Ετ ἴὰπο ᾿πορϑϑὶὶ ἀδοιπηαπῃ που} 1} 8 νη, 

Ἐχ αυο ἀἴΐανιο ρθη 68 ρΟΓΊΘΓῈ ὈΓΊΟΓΕΒ. 
110 Αἴχαθ 10] ϑαϊγπαβ, Τιῖδη βιπιαὶ, [ἀρεῖ β 6 

Βερπδγυηῖ, οθ]ο 4008 εἴ Το] γα ογθαῖοϑ 

Πιχϑγυμΐ Βοιηΐπο8, (8}} Τουτπ6 νοοδηῖ88 

ἀγίπο ἀυόθυβ ῥγορα 585.0}}5. δηῖα ΟὨγδιυπι, γορηδηῖθ ἴθ ΖΕ ργρίο Ριοϊοιμδο ΡἈἢ]- 
Ἰοπιεῖοσα, ρβᾶ]ο ρμροβῖ Απίϊοςοϊ! ΕΡΙρΡΗδη 15 ἐχρϑαϊ!οπαπὶι ΕἸ Υριϊδοδτ, 5ϊουϊ πλδρ}5 

Εἰυσεῦ!ς ἐχ 1ρ50 ἴοχῖιι ργαβουπι ΄υάτία ρᾶτί5, 611 544. Οομίον Εἰχουγβυπι π05- 
ἴγυπι, σᾶρ. 1, εἰ γαῖ, δὰ ''ος ᾿ρβϑιαπιὶ νυ ]απηθῃ. --- 97, 544. Τυχτὶς ΒΑΡοὶ δνδγβδ, 
-- 108, 644. Πεοοίπια ροδὲ ἀἰ!ανίττη ραμογαῖίο [4116 ἰρί τὰν δς ᾿ἶθγο 1 πυπιογαία ], 
Τιδηθα οἱ ϑαιυγηϊάφ. -- 

98. δ0} δηδιῃ ργὸ οἵ βαρεῖ ΤΒΘορ]. 
ὅτε. 

102. γεπίογυπι τυγτὶπι Θνογ 1 
ΒῸ}}4 δὲ ἴῃ ἀδηθ5] τηθητῖο. ΕἼοΡαῖ ἴδιο 
ἃριὰ Αργάδηινπι οἱ Ἐπ ροϊομλιτ βυργὰ οχ 
Ευβοῦῖο εἰ Ογτγι!]ο οἰϊαῖοβ. Μοιωϊπογαὶ 
εἴδη (αἰβυ5, [6516 δἀνθγβαγίο 6)}ι8 θτίρα- 
με, ᾿Υ͂, οαΡ. 21, 510γ}115115 χυΐρρε ΟἸγ5- 
ὕδηϊς (Τυάα!ς ἀΐοογα ἀεθιιογαῖ) δχρτγο- 
Βγδῃ5 ἰδίαπι τοῦ πύργον κατάῤῥιψιν. 

108. Ἀδουγτγοῖ 6 νογϑιι8 ἰηΐτα, 119, 

δὲ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἰερεῖατ. 
104. Ὀοεβὶ εἰς ἂἀριά ΤὨΘΟΡΒΣ] μη; 56 

ταδηϊΐοοῖο ἰδοῖι5 [υδγαῖ 3 γι μου ι}8 ΔΡ 
ἘβΘθῖο βιιργὰ οἰϊαι 5. 

106. Αρυά ΤὨΘορί]υπὶ Ἰορί ρΓὸ μος 

γΟΙΒᾺ ΔῈ Γ ρϑι]ο ἀΐνουδυβ : ἘΕἰϊς πολλὰς 
θνητῶν ἐμερίσθησαν διαλέχτους, ἴΓΔΠ5- 
ἰαῖιι5 ἢϊι5, ἃ ἢ πιο οΥἽξΒ ἰαρθι ἢ δχ ᾿ἰρτὸ 
ΥΠΠ, 8. 

101. Αη βασιλειῶν, υἱ 1, 390} 

108, 544. ΟἸϊαϊ Βιιης εἰ αυΐπαιε 844. 
ΑἸΒοπᾶρογαβ, ΑΡρῸ]. ρᾶρ. 808, εἀ, Ῥατγὶς. 
Τεγῖυ δ πὺ5 ΄φυοαυδ ἢιιο Γαβρι οἷϊ δὰ Νὰ- 
ἴοι. 1,12 : « Ποσμᾶ,, ἰπαυΐῖ, ροῃογᾶ- 
« (ἰοη6 ρμοϑβίαιιαπι οδίδο Υβπγυπι, εἴς.» 

109. Αἰβομαγ. ἐξ οὗ δή. 
110. κε εἴ ται]ῖα ϑδθαιδηΐπι 6χ 

Ἠαεβιοάο. Οἴτγ. οἱ Τδοῖ Τὶ δοορ. 14. 
111. Τέκνα φέριστα 516. τη10]Προπ ἃ 

αἱ δρυά Τογῖυ}!, ἰοο, οἷτ. « Τόντα [οττὶς- 
« 5:τὴὶ Δ}. » 
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Οὕνεχά οἱ προφέριστοι ἔσαν μερόπων ἀνθρώπων. 

Τρισσαὶ δὴ μερίδες γαίης κατὰ κλῆρον ἑχάστου, 
ττὸ Καὶ βασίλευσεν ἕχαστος ἔχων μέρος, οὐδ᾽ ἐμάχοντο " 

ρχοι γάρ τ᾽ ἐγένοντο πατρὸς, μερίδες τε δίκαιαι. 
Τηνίχα δὴ πατρὸς τέλεος χρόνος ἵκετο γήρως, 

Καί ῥ᾽ ἔθανεν " καὶ παῖδες, ὑπερδασίην ὅρχοισι 

Δεινὴν ποιήσαντες, ἐπ᾽ ἀλλήλους ἔριν ὦρσαν, 
120 ὡς πάντεσσι βροτοῖσιν, ἔχων βασιληΐδα τιμὴν, 

ἄρξει" καὶ μαχέσαντο Κρόνος Τιτάν τε πρὸς αὐτούς. 
Τοὺς δὲ Ῥέη, καὶ Γαῖα, φιλοστέφανός τ᾿ ἀφροδίτη, 
Δημήτηρ τε, καὶ Βστίη, εὐπλόκαμός τε Διώνη, 
γάγον ἐς φιλίην, συναγείρασαι βασιλῆας 

125 [Πἄντας, ἀδελφειούς τε, συναίυους τ᾽, ἠὲ καὶ ἄλλους 

ἀνθρώπους, οἵ τ᾽ ἧσαν ἀφ᾽ αἵματος ἠδὲ τοκήων" 
Καί ῥ᾽ ἔκριναν βασιλῆα Κρόνον πάντων βασιλεύειν, 
Οὕνεκά τοι πρέσδιστος [ἔην] γε καὶ εἶδος ἄριστος. 

ὥρχους δ᾽ αὖτε Κρόνῳ μεγάλους Τιτὰν ἐπέθηχε, 
130 Μὴ θρέψ᾽ ἄρσενα καὶ παίδων γένος, ὡς βασιλεύσῃ 

Αὐτὸς, ὅταν γῆράς τε Κρόνῳ χαὶ μοῖρα πέληται. 
ὁππότε χεν δὲ Ῥέη τίχτεν, παρὰ τήνδ ̓ ἐχάθηντο 

Τιτῆνες, χαὶ τέχνα διέσπων ἄῤῥενα πάντα; 

Θήλεα δὲ ζῶντ᾽ εἴων οἱ παρὰ μητρὶ τρέφεσθαι. 

135 ἀλλ᾽ ὅτε τῇ τριτάτη γενεῇ τέχε πότνια Ῥείη; 
Τίχθ᾽ ἥρην πρώτην᾽ καὶ ἐπεὶ ἴδον ὀφθαλμοῖσι 

Θῆλυ γένος, ᾧχοντο πρὸς αὐτοὺς ἀγριοι ἄνὸ ρὲς 

Τιτῆνες. Καὶ ἔπειτα Ῥέη τέχεν ἄρσενα παῖδα, 
Τὸν ταχέως διέπεμψε λάθρη, ἰδίῃ δὲ τρέφεσθαι, 

14ο ἐς Φρυγίην, τρεῖς ἂνδ ρᾶς ἐνόρχους Κρῆτας ἑλοῦσα " 

Τοὔνεχά οἱ Δί᾽ ἐπωνόμασαν θ᾽, ὅτι οἱ διεπέμφθη. 
ὡς δ᾽ αὕτως διέπεμψε Ποσειδάωνα λαθραίως. 

Τὸ τρίτον αὖ Πλούτωνα Ῥέη τέκε δῖα γυναιχῶν; 

Δωδώνην παριοῦσα, ὅθεν ῥέεν ὑγρὰ χέλευθα 

118. γαοαῖ οἱ ργοποπιθη, υἱ ᾿ηἴγα 133. 127. θυγυπὶ εεἰ χαί ῥ᾽ ἔχριναν οὗ 
- 614], ΑἸοχαπάγιμο πιοσθ, 4δ 4110 μὸ8 οογγορίδμι χ28]6 50] Όδτλ ἰπ ἔχριναν, 56ἀ 

ἔχε. ΥἹΙ, οἂρ. 8, ρᾶρ. 691. ΑἸ Βεπαρογαβ ΘΕΌ πὸ πιθηάο : ον. ἔχο. ῃοβῖγ. ΥἹ]], 
ἴδτηθῃ βιργὰ οἰϊαῖι5 ᾿ΓῸ ἀγίίς]ο Ρ] ΌΓΑ]Ϊ ΟΡ. 9. , 
υἱεῖ ἢᾶπς σορυΐδπὶ ΒΑΡ 556. 128. Αη οὔνεχά οἱ, υἱ δυρτὰ 1[18᾽ 

122. ας. τοὺς δ᾽ “Ἥρη : πὸ5 ΟΘΟΥΥ. (οἀά. πρέσδιστός τ᾽ ἣν γε : ΠΟΒ ΟΟΣΤ. 

“ΜΝ 
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Ῥγοραηίοιη, χαρά Ἰοηρα ΟἸΊΠ68 νἹγῖαἴθ ργιγθηϊ. 
Τύταβ 1}}} [ΟΥΓῸΘ ΒΟΤΠΙ ἔράθσα ραγίββ, 

τὸ Ουΐδαι6 βυδπι τορταραΐ ΠΆΡΘΏΒ, ΟΟΥΔΤ 6 Π0}]Ο. 
ΟΡιοϑιδῖυβ Θηῖπ σΘΏΙΓΟΥ ΑἰνΊΒοΥαἴ 8615 

ΕἸΠΙΡυ5. Αἱ ροδβιίχυδτῃ βθηϊο οοπἤεοϊιβ οθϊνιῖ, 

ΤΌμΠΙ Δ] ᾿πΠ ΠΟΙΟΥ͂ 65 Β661 Ἰυγαῖα Ταβοϊναηῖ 
Ἑαάετγα : ἔεσί δηϊπηυ5 ουριά6 οογίδτα, 4015 ἸΠῸΣ 

120 ΝοΥ8168 ΓΕρΡΉΙ 8015 ροϊογϑῖι ΠΟΠΟΤΘ. 
Ετ]4πὶ δαϊυγηυβ, ]ατὰ ΤΙΐΔῃ ἀτπηὰ ἔογθδηῖ :; 

ϑεὰ ἈΠδὰ οαπὶ Το] υτα, επιβ σαοααθ ἰϑῖα ΟΟΓΟὨΪΒ,᾿ 

γεβια, ὕδγεβ, Ὠυχηθγβαι1 6 ΘΟΙ88 οἴξαβα ὨΙΟΏΘ, 

ἈυΓΒ8. Δτ1ΟἾ1886 νἹηχογαηΐ ἔα θγα γεροϑ, 

τ. Εἰ τερύχη ἔγαῖγαβ, ΘΟ βαπρυ ΠΘΟΒΩ. 6 ΡΓΟΡΙΠΩΏΟΒ, 
Επτ᾿ αυϊουμαας σα ηυ8 ΓΟρΔ]ὶ ἃ 5ιγρα τα μοθδηϊ. 

ϑαϊυσπαπι ρΡἰ δου ΓΟΓΌΤΩ ρΡΓΡΟΠΘΓΘ ΒΌΠΏΠΊ8 : 
ἘΤΑΙΓΙΒα5 16 φυϊάσδπι όσα ρὑγωϑίαθραϊ οἵ ἑδνο. 
Οὐθπὶ ΠηΔΡῊ15 ΤΙΐδ ὙΕΓΌῚ5 ἸΌΓΆΓ ΟΟΕΡΊΣ, 

130 Νίαβοι]α πα 500 0}15 μυϊγγοῖ ΡΊρηογα, οἱ 1056 
Περιΐαβ Ἔχϑιηοῖο ἔγαϊγι βυσοθάογει ἤθγῸβ. 

Εγρο αἴογυμι ρᾶγία χυοῖο5 ἈΠ68 βοϊνδγεῖ, ΟΠ ΠῚ5 

Τιϊδηυπι ἔεγα σθῺ5 δά εγαῖ, ἀἸ Βοῦρα ἔδιιΒ 

Οδγῖᾶ ΠᾶΓ68 ; αἵ δι! ηθοβ βουναθδῖ αἰθηαο8. 

τ Τογίυβ υἱ ρᾶγῖαβ υποπεπὶ ἔογῖα ὈΓΊΟσ πὶ 
Ἑαιάετγαῖ, ἰδ! 8.8 Ζυϊβααδ τὰ ἰοοῖα γονογιαηῖ 

Τιΐδμο8. ϑεα δῃϊπὶ ἢϊδὰ σαρίπᾶ βεουη 0 

Ἐδίυπι ΘΏΪΧχᾶ ΠΆΓΟΙ, ΟἾἶΔΠ|. Ὡ6Ο ΠΊΟΓΆ, ΓΪδιῖ ΔΘ Πα υη 

ἴπ Ῥῃγυρίαμη, 400 )υταῖοβ ἰΓ68᾽ 16 ΠὨΪΠ]ΒΊΤῸΒ 
140 Οὑπὶ ρυογο 10.851} : ἀϊχογυηῖ Ὠΐπο Δία στεοὶ 

Ττγαηβδίδϊυπη ᾿πίδηϊθημ. 51111}}} πηοχ βυβῖι 1 ἀΥῖθ 

Νερσπυπι ; 51:111}}1 Ρ] υϊοπαηι, ᾿θγί8 ἃ Γα8 

Ουἱϊ νἱάϊτ, βραιῖδηῖθ οἱ ̓πὶ ρΟΠΙ ΓΙΟ6 50} αἰ τᾶ 
Ποάομα εἰ ἸΑιΘ τ ῖβ πα γοβὶβ, Βυτηΐηῖβ απα 6 

138. Μεῖῖυς ἄρσενα, υἱ συρτα, 180θ.ὡ. ἀθπὶ γϑῦϑὰ 15 Τοουγέογα οἱ δχρ] εἰ ϊνυχη 
184. θὲ οἱ ἐχρίεῖ. σομίον βυρτα, 118. ϑβυρτγᾶ πηοῃβιγαϊσηι δά ν. 118, πθς ροβῖθᾶ 
188. ΟἸΐπὰ ποὸ5 εὐτὰ σνυϊρ. λαθρηϊδίῃη, δηϊπιδἀνεττεπάιιπι. [)}6 ἀρ ϑιιγάο εἴγπιο Δί᾽ 

ΤΆΔ] : πᾶπὶ οοὐά, Βοπὶ νϑγᾶμ ἰδοϊ πο οχ διά ᾿γϑμδπῖα αἰ 1] σαν] ἰπλγ. 
ἀεάοτιμηι, χυς εἱ ϑδιίγυνῖο ργοβαῖδ εβὶ. 144, Δωδώνην, ποι ΕρΙΓΟΙΙοδπ 1]]ᾶ1ὰ, 

141. ΑὮ θ᾽ οπιτεπάνμ ἢ Νοία ἴῃ εο- 58εὰ ΤῊ 6538] άπ, μαρεῖ ἤομπι., 1). β, 150. 
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Εὐρώπου ποταμοῖο, χαὶ εἰς ἅλα [μύρετο] ὕδωρ 

μμιγα Πηνειῷ, χαί μιν στύγιον καλέουσιν. 
ἥνίχα δ᾽ ἤχουσαν Τιτᾶνες παῖδας ἐόντας 

Λαάθριον, οὖς ἔσπειρε Κρόνος τε Ῥέη τε σύνευνος, 

Ἐξήκοντα δέ τοι παῖδας συναγείρατο Τιτὰν, 
ι50 

᾿ “ 

Καί ῥ᾽ εἶχ᾽ ἐν δεσμοῖσι Κρόνον τε Ῥέην τε σύνευνον, 

Κρύψεν δ᾽ ἐν γαίῃ, καὶ ἐν ζωσμοῖς ἐφύλασσε. 
Καὶ τότε δή μιν ἄκουσαν υἱοὶ χρατεροῖο Κρόνοιο; 
Κ δ εν»; ᾿ δὲ δ , 

αἱ οἱ ἐπήγειραν πόλεμον μέγαν ἠδὲ χυδοιμιόν. 

Αὕτη δ᾽ ἔστ᾽ ἀρχὴ πολέμου πάντεσσι βροτοῖσι " 
τὺ [Πρώτη γάρ τε βροτοῖς αὕτη πολέμοιο καταρχή]. 

Καὶ τότε Τιτάνεσσι Θεὸς χαχὸν ἐγγυάλιξε; 

Καὶ πᾶσαι γενεαὶ Τιτάνων ἠδὲ Κρόνοιο 

Καάτθανον. Αὐτὰρ ἔπειτα, χρόνου περιτελλομένοιο; 
Αἰγύπτου βασίλειον ἐγείρατο εἶτα τὸ [Περσῶν, 

τθο Μήδων, Αἰθιόπων τε, καὶ ἀσσυρίης Βαδυλῶνος, 

Εἶτα Μακηδονίων, πάλιν Αἰγύπτου, τότε Ῥώμης. 
Καὶ τότε μοι μεγάλοιο Θεοῦ φάτις ἐν στήθεσσιν 

πτατο; καί μ᾽ ἐχέλευσε προφητεῦσαι χατὰ πᾶσαν 

Γαῖαν, καὶ βασιλεῦσι τά τ᾽ ἐσσόμεν᾽ ἐν φρεσὶ θεῖναι. 
τ65 Καί μοι τοῦτο Θεὸς πρῶτον μόνος ἐγγυάλιξεν, 

ὅσσαι ἀνθρώπων βασιληΐδες ἠγερέθονται. 

Οἶχος μὲν γὰρ πρώτιστος Σολομώνιος ἄρξει 

Φοινίκης τ᾽ ἀσίης ἐπιδήτορας, ἠδὲ καὶ ἄλλων 

Νήσων, Παμφύλων τε γένος, Περσῶν τε, Φρυγῶν τε, 
170 Καρῶν, καὶ Μυσῶν, Λυδῶν τε 'γένος πολυχρύσων. 

Αὐτὰρ ἔπειθ᾽ λληνες ὑπερφίαλοι καὶ ἄναγνοι, 
[ἀλλὰ] Μακηδονίης ἔθνος μέγα ποικίλον ἄρξει, 

Οἱ φοδερὸν πολέμοιο νέφος [ἀξουσι] βροτοῖσιν. 

- 159, 544ᾳ. Ἀδρπογυτι δη 0155: ΠἸΟΓΌΠΙ 5.100 65810 ΡΘΓ ΘΟΙΡΟΠάἑυπὶ ὈΓΕΥ 55: πλ01η}, 
ὨΘΙΏΡΘΟ ἴτθυβ νογϑίθυβ, γραῖα. --- 162, 54ᾳᾳᾺ. Εχοτγάϊυτα πονυπὶ, 86ὺ ἰγαπβὶ- 

145. ιν. Εὐρώτον, 564 εχ οοηΐ. 
(ἰδβίδ!οπῖβ, αυατὰ πιϑῖ. (ἐγδηῖ εὐρώπον, 
οἵ 5ὶς 'π ορίἴοπια δίγα 015 οἵ 561|6] ἀριιὰ 
Ἐπιϑῖδι πὶ ὁ ϑίγαρομθ. Ὠοσοῖ διυῖοπι 
ξεοργαρίιυ5 Ἐλιγορυχα ὀυπιάεμ 6556, 40] 
Ἠομιογο Τἰϊαγοϑὶις9 ἀἰεϊτιις, οἵ ΟΥ̓ ΡΊ ΠΘ ΩΣ 
Οχ πιοηῖο Οἰϊατῖο ἀϊσογο, Πυθία δι 1 

ἴπ Τμοβδα]α. ΑἸῚ ἰάπῆθη Επγοῖδβ ἃ 

Ελιβίδτῃἶο σοσδῖιγ, τηοηθηϊο δβαυθοηο 

οΙκυθδηπυϑ, δ μηϊο ργθεουηῖς, τηράθ]δηι 

ἱπάϊοαν!ῖ, Ὠ᾽5βοτὶ. ἀθ [,μεεἴϊ. 510}}}. ῥ. 14. 
ἴπ ἢπα οοἀά. μοίρατο νεὶ μοῖρα τό, υδὶ 
ΠΟ Οἰ᾿πὶ 6 σοη). μύρατο, θμο, 5} 1411 016 
ἴοστωδ, μύρετο. 

ἐ 14. Δἥἢ Τιτῆνες, υἱ βυρτ, 118 ὃ δοὰ 
ἴῃ ἢδο νοςὲ ναγιδῖ Νοβίεγ. 
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ΕἌΓΟΡΙ τηϑηδηΐ Ἰαἴ668, ᾿παὰ 6 ́ΆΟΓα ρερραῃῖ 

ῬΘΏΘΟ τηϊχῖϊ, οἵ δίγριο σοβποιηῖηο {γἸ5.68. 

Αϑι υδὶ ἔχιν! ἀἸἀϊσοσιηϊ ΟΓΘΘΟΘΓΘ ΟὈΓῚ5 

Τιϊδη68 ραγίδπι ϑαῖυσγηο οἵ σοη)]αρα ῥσοΐθιη, 
ϑαχδριηϊα ρΡΆΤΘΩΒ ΓΙδη νοοαΐ ἀπά]αι16 Παῖοδ, 

ϑαῖΌγπυ ᾿ἰην 861, οαπλαας ᾿ρ58 σΟη)υΡ6 νἱποιϊαπὶ 
ΘῈ ἴδσταπι τῊ1 11, ΘΠΘΌΓΙΒ4α6 πο] 1: ορδοὶ8. 
Αὐάιῖνῖῖ ρὰ} 65 ϑαϊυγηϊα; π6Ὸ οΓὰ, Ρ6]}]0 

Αττηᾶ τρ!ῖ, τυγθάβααθ οἰεῖ, ΓΙΧΔΙΊΧΙ 6 ΟΥΙΘΗΔΠ,. 

Αἴφαο πἴπο ρῥγιποϊρίατα θ61}1 τοῦδ! θ 8 οτίμηι, 
Ηαὸο 4065 ἔυϊϊ, οἱ ἰδηϊογαπη οαυ88 τηΔ] ΟΤΌΙΩ. 

Τυῖ Ποῖ οχιιο Τιϊδμα5 Ὠλἰϑιῖ ; οἴ ΟὨ)ὴ6 

Τιϊδηυπι ρθγιιῖ ρ6πὰ8 εἴ ϑαϊγηϊα ῥΡγΟ]68. 
Ῥοϑῖ ἢξδο βυσγοχῃ ἴᾶπάθη), νον θη! θυ 5 8ΠΏΪ8, ἑ 

βδργριϊ τορπυπι. Ῥεγβάσαπι ἀσίπάθ βεουϊαμη δβῖ, 

Μεάοτγυπι,  Βιορυπιααδ, ἀἴχυθ Αβϑυγῖθ Βα Υ]ο 8. 
[πάς Νίδοθάαομ!ς ταρπῦπι, ργρίαας βοουπάσπα, 
Ὠεοηΐψαθ Ἀομηδηυχη. θα ἴὰπο τὶ ΒΘ η81: 0.8 ἰη}}5 

γοχ 8]]αρ8ὰ Πεὶ, ουποῖῖβ οσϑου]ᾶ ἰΘΓΓῚΒ 

Ευπάογε ργϑοορίὶῖ, ρορυ 5486 εἴ ΓΟΡΊ 8 ΟΠ] 65 

Ἑαϊοταχη ονθηΐυβ, 80 ὈΓΙΠΊ ΠῚ 5:ηρι]ὰ ἔαγὶ 

Ἀερπᾶ Βοπλ πη), 88680}15 41 5᾽πῖ ΟΥἴαγα { ΓΊ5. 

Ῥγιπηὰ ἀοιηυβ ογαβοθῖ ϑδ]οιηοηΐα, 485 γαροῖ ΟἸΏΠ65 

ῬΒΟρηϊο68. Αϑιάας ν]ΓΟϑ, εἴ 51 408 ρΡΓΟρΙπάυυ 

ἸΙηϑυία 1Πτὰ8 Βαροῖ, Ῥεγβαβ, ὕδγοβαας, Ῥησγροβααα, 

ῬρὮΎ]ο5, Νγϑοβ, οἵ Πγαάοσγαπι ἀυγθᾶ ΓυΓγᾶ. 

Ῥοβῖ, σγϑοὶ πρϑγίυμα οαρίθηξ, ἀἰγἸ ἀἴχαδ Ξυρογθὶ, 

ὕπάς Μαοεάοῃϊε ρορα]υ5 ἀομμ πα ΡΙγ ἱπρθῃ8, 
ΒεΙΙογαπι μοστοηδ ρ᾿γΓαββυσαβ ΠΡ 6 ὨΕρΡοΙῖ6Β: 

ο δὰ ργϑάϊεεπάδ γορπογιτι εἴ ρορυϊοσυμι ἰαϊδ. --- 161, 544. ϑΔ]οιμοη β ταβηυπ. 

- 111-114, Οτοςὶ εἰ Μδοβαομῃα3. --- 
, 

151. Οοἀὐά. 411}, δεσμοῖς. φύλων : 86ἀ 8]145, εἴ φυΐϊάσθπι βιθρίυ5 ἐπ 
154. ΤὨΘΟΡΒΣυ5 Απίϊοοι. 11, ὶ 81 : 80.) }η15, Παμφυλίων, τεσδῃτοτε ἴοστηδ. 

Αὕτη ἀρχὴ ἐγένετο πρώτη τοῦ γίνεσθαι ἴπ δος υἵϊχιιε ρτα οοἴεγὶα δηιίψυο ΠΡ τὸ 
πολέμους ἐπὶ τῆς γῆς, 554 ἀε 8118 Τα. ῬΓογεπὶ 50 Υρι Γᾶ παδρὶ8 ργουδηάδίῃ 

165. Απ ἀεϊοπάινπι ἰδυϊοϊορίε ἐαυθα Ὁ ῥυΐδηλιδ, εἴ 5ἷς ἰμΐγα, 209 εἰ 515. 
165. Ῥτο μόνος δῃ νόῳ ἢ Οἴγ. 299. 112. (οἀά. ἄλλο : 5864 ἀλλά 681 ργο χαί. 
166. Μεϊιυς 5Ξ4η6 ὁππόσαι. 118. Οοἰά. ἥξουσι : 864 οπγηπΐηο εἰὶ- 
169. 8:ς οοἀὐά. μος φυϊάειῃ Ιοοο Παμ- ΒΥ] παπι εθῖ ἀΐσσω νε] ᾷσσω, δεηδὺ εἶνα 
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ἀλλά μιν οὐράνιος Θεὸς ἐκ βυθοῦ ἐξαλαπάξει. 

178 Αὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἄλλης βασηνηΐδος ἔσσεται ἀρχὴ, 

Λευχὴ καὶ πολύκρανος, ἀφ᾽ ἑσπερίου τε θαλάσσης, 
ἢ πολλῆς γαίης ἄρξει, πολλοὺς δὲ σαλεύσει, 

Καὶ πᾶσι βασιλεῦσι φόζον μετόπισθε ποιήσει " 
Πολλὸν δ᾽ αὖ χρυσόν τε καὶ ἄργυρον ἐξαλαπάξει 

18ο ἔχ πόλεων πολλῶν " πάλι δ᾽ ἔσσεται ἐν χθονὶ δίᾳ 
Χρυσίον, αὐτὰρ ἔπειτα καὶ ἄργυρος, ἠδέ τε κόσμος 
Καὶ θλίψουσι βροτούς: μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἀνδράσι χείνοις 
Πτώμαϑθ᾽, ὅταν ἄρξωνθ᾽ ὑπερηφανίης ἀδίχοιο. 

Αὐτίκα δ᾽ ἐν τούτοις ἀσεξείας ἔσσετ᾽ ἀνάγκη, 
185 ἄρσην δ᾽ ἄρσενι πλησιάσει, στήσουσί τε παῖδας 

Αἰσχροῖς ἐν τεγέεσσι, χαὶ ἔσσεται ἥμασι χείνοις 

Θλίψις ἐν ἀνθρώποις μεγάλη, καὶ πάντα ταράζξει, 

Πάντα δὲ συγκόψει, καὶ πάντα κακῶν ἀναπλήσει, , 

Αἰσχροδίῳ φιλοχρημοσύνῃ, κακοχερδέϊ πλούτῳ, 
1900 Ἐν πολλαῖς χώρῃσι, Μαχηδονίη δὲ μάλιστα. 

Νῖσος δ᾽ ἐξεγερεῖ, καὶ πᾶς δόλος ἔσσεται αὐτοῖς, 

ἄχρι πρὸς ἑδδομάτην βασιληΐδα, ἧς βασιλεύσει 
Αἰγύπτου βασιλεὺς, ὃς ἀφ’ Ἑλλήνων γένος ἔσται. 

Καὶ τότ᾽ ἔθνος μεγάλοιο Θεοῦ πάλι καρτερὸν ἔσται, 
195 Οἱ πάντεσσι βροτοῖσι βίου χαθοδηγοὶ ἔσονται. 

ἀλλὰ τί μοι καὶ τοῦτο Θεὸς νόῳ ἔνθετο λέξαι, 

Τί πρῶτον, τί δ᾽ ἔπειτα, τί δ᾽ ὑστάτιον καχὸν ἔσται 
Πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους; τίς τούτων [ἔσσεται ἀρχή]; 

Πρῶτον Τιτάνεσσι Θεὸς χαχὸν ἐγγυαλίξει, 
Δ00 Υἱοὶ γὰρ καρτεροῖο Κρόνου τίσουσι δίκας [γε], 

Οὔνεκά τοι δῆσάν τε Κρόνον καὶ μητέρα κεδνήν. 
Δεύτερον αὖθ᾽ ἔχλησι τυραννίδες, ἠδ᾽ ἀγέρωχοι 

ἔσσονται βασιλῆες ὑφερφίαλοι χαὶ ἄναγνοι; 

Κλεψίγαμοι καὶ πάντα κακοί. Καὶ οὐχέτι θνητοῖς 
205 ἄμπαυσις πολέμοιο. Φρύγες ὃ’ ἔχπαγλοι ὀλοῦνται 

-- 115, 544ᾳ. Ἀοτμδηΐ ἰθστάγυτα ἀοχιϊηΐ οἴ Ορργαββοῦοβ, ργϑορας γ 1Ὸ Μδοθάοηϊδ, 
ἄοποο ἐπ Υρῖο γὸχ ἱπιρογοῖ βερίϊσταυβ ἃ ἀγβοᾶ διὲγρε [ Ριῖο]. ῬΒΠομλοῖου ].--- 196, 84. 

ὨΘΌΪΤΟ 5ῖνα δοῖϊνο ; Ὧο8 οοττ. Ὑ᾽ὰῈ δὴ ἃ δηαιο εἴϊαπι μετ εροῖα δριὰ σοάο- 
δήξουσι πιαρὶςΞ ρμ]αςοαὶ. (γοάυτι ἴῃ εῖογο ΟΥθὶ5 65 ογ. ρΡαρ. 48 : 

191. ΑἸϊογυχι Βοπλ δου Ἰαυάδίυῦ « Βοϊυ5 δηΐπλ ἢ ἴρθ66 ἔυϊϊ, δεουηάυσα 
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ϑεά Πεοὺβ ἔυπο οἰΐδι Ὡπάο βυρνογῖεϊ ἃὉ ἱπιο. 
1785 ΡΡοοβῖ, δ] υὰ τορηυπι Ἱποϊριθὶ, σθἢ5 νθϑί! 8 41]0α, 
ΝΟ] ρ τοὶ οδριῖθ, οοοϊάϊιο 48 ᾿ἰἴογα ΒΌΓΡ ΘΒ 

ΙὦὀὈ1: ἴῃ πηρεγίαπη τηλρΏαπι, πλα]τοβ4π6 ρΡοϊθηῖθ5 
ϑυΡγαεῖ, εἴ ᾿Γοριἀδ αυδῖοὶ ἔογπ 1 Π6 ΓΕΡΈΒ. 
Μυϊταπι 4ΌρΡΡ6 τὰραχ ΔΌΓΣΙ Ἀγροῃτ 46 ΡῈΓ ΓΡ6Β 

180 Ηαυτγίεϊ : δϑῖ ΔΓ ἴδηθη ΔΥΡΘΏΓΖᾺΘ ΡῈΓ Ὁγ 068 

Οορίᾶ βυοογεβοεῖ, Βρἐπάοχααα δυρο Ια ΟΥΌΙΒ. 
Μοτῖδ]ε58 ρϑῃβ 111ἃ ργεπιαῖ : 884 ΡΓΟΧΙ ΠῚ Ἰρ5] 
ΕἸΏ15 δάεβῖ, ἴὰπὶ ΄αιπ [αϑῖα τὐγράβοστα ᾿Π]4ῦῸ 

(αρεσιῖ. ᾿νδάδηϊ 1Π|81|Δ 566 ]0}5 Οἵἴηπμθ πείδϑαας, 

τ85 Νίαβαυθ ΤΩΔΣῚ 56 πι]506Ὀ 11, βία πθηῖψαθ ρυάοπα!ς 

ἴῃ Ἰυβῖ. 18 ρθεγοβ. Εἰ ου ἴὰποὸ πὰρ Ρ6Γ ΟΥ̓ ὰ 
Ῥογηιοῖ68 ποπιηατα. Ἀπεῖ οτηηϊᾶ εἴ ομηηϊᾶ ρε͵αεῖ, 

ΝῚ] βαποΐαμι σεραϊδηβ, ἀυάθῃ5 σαοάοαμῃααδ ἸᾳθεΡιὶ 
Τυχρὶβ ἀνδυι 165 εἴ ἔα] ᾿Ἰπβδηΐα ᾿ποτῖ. 

100 Τ͵ΊΒ115 ὉΡΙχυς, Νδοεδαοῃιϊθ 866 {ΓΙΒΊΙΟΓ ἈΡΤΙΒ 
Ἰπουμηρεῖ, πιυ]τυτχας οὐ ΘοΠΠδὈΙῖ, οἴ ΟἸμπ θη. 

Ῥαγίυτιεῖ ἔγαπάδθια, ργῸ]65 ἀυπὶ Βερτπιᾶ σορτιεῖ 
ργριι τοραμὰ αὶ στγοα ΔΡ ΟΥἹΡῚΠΘ 5ΌΓΡΘΗΙ. 

Τυμ ὙΘΓ͵Ὸ δχϑιϑιδῖ ΤΩΔΡῺΙ ρτοοίασα Πθὶ ρΈΠ8, 

1905 Οὐᾶ ἀμοδ τηογῖα] 68 οὐποῖϊ Ὀ6Π6 γίνεγα ἀἰβοθηῖ. 

σα Χ]Π1Ὶ ΟΌΓ πιο] Π605 ᾿π]1οϊ Πο0 Ζυοααδ ἴὉΓ], 
Ου!ά ρτίπιυμ, φυϊὰ ροβίογι 8, Ζαδ πιοῖδ ἰΔΡογυϊῃ 
Ηυπῆδῃο ρΈ ΠΟΣΊ, 408 5ἰηΐ δχογάϊα ἀδηλη]5 ἢ 

ῬγμλιΠ ΒΌΡΡ 1115 Δ Πσεῦ ΝΠ ΠΙ5 ἸΣὰ 
00 Τιϊδηδαβ, ργο εβααθ ἰαεἴ ϑαϊυσῃΐὶα ροθῃδ5, 

ϑαῖαγ πὶ 4ΙΟΠΊΔΙ. Ὑ1Π0}15 τη θη) 6 ἀδάσθγα. 

τοῖα Γθοίογεβ ῃ1πῸ 6δ8ῖ Βα ὈΙἴΌΤα ΒΌρΡΟΓΡΟΒ, 
ΠρΌΓΟΒ, 41 π6Ὸ {Π8]Ά 1] 58 ΓᾺ ᾿γὰ., 6.6 0]]8γὰ 
ϑογυδραηῖ ἰερεηλ. Νεο 7841 ππουῖδ] 5. 0}]8 

205 Ῥυρτᾶπαι γοαυϊθ8. ῬΗΓΥΡΊΙ5 τὰχ σου 8 Ἰηϑῖδὶ 

ΤΥΔΏΒΙ1ἾΟ δὰ τεβυπλθῃ ἀδηὴ ρΘΠ πὶ ὈΥΪπιυδσιη ἰδϊοτίδιῃ. --- 199, 544. γαγῖδ- 
τασα δι γρίυτι ΠυΠΙΔΏΔΙΊΤη ΟΔΙ ΔΙ, ἴα [68, ἸὨ}110 ἰδοῖο, βἰουϊ δυρτα, ἃ ΤΙϊδηῖρυ. --- 

« Ῥγορβοίίδιη δΙΡ.}1 », ϑεὰ ἱρὶ ἀα. 198. Οοάά, τίς δ᾽ ἀρχὴ τούτων ἔσται; 
ἈΠΒοάο ἱπϑιΐα, ἢἰς ἀθ Ἀομπια, Ἵοηΐιδο 400. ἴῃ ἔπε οοἀά. γε ποῦ ὨΔΡΘΩῖ: 

δΡυὰ ρεορβγαρθππι 56 Ώδιι ἢ6ς ἱπιο]οοῖο. δά ά! αι Ορ5. ἀπ ῥτὸ δίκας ἰοξεπάυπι θέ-. 
, Οἷ-. ΧΙ, 258: ΧΙ], 368. μισταςῦ Οἵν. ΠΠ], 24. 
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Πάντες, καὶ Τροίῃ χκαχὸν ἔσσεται ἤματι χείνῳ. 

Αὐτίχα καὶ Πέρσῃσι καὶ ἀσσυρίοις κακὸν ἥξει, 
Πασῃ τ᾽ Αἰγύπτῳ, Διδύῃ, ἠδ᾽ Αἰθιόπεσσι, 

Καρσί τε, Παμφύλοις τε, χαχῶς μετακινηθῆναι, 
Καὶ πάντεσσι βροτοῖσι. Τί δὴ καθ᾽ ἕν ἐξαγορεύω; 
ἀλλ᾽ ὁπόταν τὰ πρῶτα τέλος λαδῃ, αὐτίκα δ᾽ ἔσται 
Δεύτερ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους. Καί τοι πρώτιττα βοήσω. 

ἀνδράσιν εὐσεδέσιν ἥξει κακὸν, οἱ περὶ ναὸν 
Οἰχείουσι μέγαν Σολομώνιον, οἵ τε δικαίων 

ἀνδρῶν ἔχγονοί εἰσιν. ὅμως καὶ τῶνδε βοήσω 

᾿ Φῦλον, καὶ γενεὴν πατέρων, καὶ δῆμον ἁπάντων, 

Πάντα περιφραδέως, βροτὲ ποιχιλόμητι δολόφρον. 
Ἔστι πόλις. .... «. χατὰ χθονὸς [Οὐρ Χαλδαίων, 

ἐξ ἧς μοι γένος ἐστὶ δικαιοτάτων ἀνθρώπων, 
Οἷσιν ἀεὶ βουλή τ᾽ ἀγαθὴ, καλά τ᾽ ἔργα μέμηλεν. 
Οὔτε γὰρ ἠελίου κύκλιον δρόμον, οὔτε σελήνης. 
Οὔτε πελώρια ἔργα μεριμνῶσι κατὰ γαίης, 
Οὔτε βάθος χαροποῖο θαλάσσης ὠχεανοῖο, 

Οὐ πταρμῶν σημεῖ᾽ οἰωνοπόλων τε πετεινὰ, 

Οὐ μάντεις, οὐ φαρμαχοὺς, οὐ μὴν ἐπαοιδοὺς, 

Οὐ μύθων μωρῶν ἀπάτας ἐγγαστριμύθων, 
Οὐδὲ τὰ Χαλδαίων τὰ προμάντια ἀστρολογοῦσιν; 

Οὐδὲ μὲν ἀστρονομοῦσι" τὰ γὰρ πλάνα πάντα πέφυχεν, 

ὥσσα κεν ἄφρονες ἄνδρες ἐρευνῶσι κατὰ ἧμαρ, 
Ψυχὰς γυμνάζοντες ἐς οὐδὲν χρήσιμον ἔργον, 

Καί ῥὰ πλάνην ἐδίδαξαν ἀεικελίους ἀνθρώπους " 

ἐξ ὧν δὴ κακὰ πολλὰ βροτοῖς πέλεται χατὰ γαῖαν, 
Τοῦ πεπλανῆσθαι ὁδούς τ᾽ ἀγαθὰς καὶ ἔργα δίκαια. 

Οἱ δὲ μεριμνῶσί τε δικαιοσύνην τ᾽ ἀρετήν τε’ 

Κοὐ φιλοχρημοσύνη [ τοῖς] γ᾽, ἢ καχὰ μυρία τίκτει 
Θνητοῖς ἀνθρώποις, πόλεμον χαὶ λιμὸν ἄπειρον. 

- 218, δ4ᾳ. Τγδηβ.|0 δὰ δυάδοτιπι Ὠἰδιοτίδιη. --- 218, 544. [δυ8 υάφοχιπι. --- 

208. Ροβῖ Διδύῃ δὴ τ᾽ δαάοιάυτιῦ 218. ἴῃ Ἰδουηᾶ ἰογίδβθε Καμάρινα ἰ6- 
209. Οοἀά. 4111, Παμφυλίοις τε : εἶτ. ροπάυπι, δητίφαυχα Ὠοπιδῃ ἃγρῖ5 ὕτ, ἴτᾶ- 

ϑυρτα 169. Ὀεϊπὰς γιὸ χαχόν νἱὰε δὴ ἀθηΐα Εμρο]επιο δρυὰ Ευβερίιπι, ΡΓδρ. 
χακῶς ᾿ερᾶϑ. πἰδὶ ἱπίπηἱτἴνιυς ργὸ 5} )5ῖ8)- ΓΧ, σαρ. 11, “π46ο, υἱἱ νἱἀοῖυγ, δυοίοτγαε, 
νο δυχαϊτυν. {1 δΙΡΥ πα ἰεβεγαὶ, Ευθε}. ᾿θι 4. [ἢ 

214, Οοάά, οἰκοῦσι : ΠΟ5 ΘΟΓΓ. ἤπα οοἀά. οὐρχαλδαίω (τὸ 400 ρῥϑδυεὶ 
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Βαῖ]6 ὀχ απ, Τ͵Ο) 4116 Π}156γτ τη ο]. 465. 
Ιπάθ πιαϊαμι Ῥοσβαβ πιδηδῖ, ᾿Αβϑυσοβαὰα ροΐθηϊε8, 

Ετ τοϊὰπὶ ργρίαπι, [ἰΌγαπι βίταυ], ἸΠΙοράβαας, 

ῬαιηρΉΎ]οΒ, άγαβαια ἀοπιὰπὶ πγυϊᾶτε οοδοῖοϑ, 
210 Νονγτα] βα4ὰ6 ΟἸΠ 65. 564 ΄υογϑαπὶ) βηρσυϊα ράπαο, 

Ουϊάνε τλοτγοῦῦ Υχ ὑπὰ 168 σαββαγιῖ, οἱ 6666 

ΑἸτοτα ϑυσοοράοι. Ναπο ογάϊηδ βίηρσυϊα ρᾳπάδῃι. 
Τηβίδηϊ πιᾶρμᾶ ΡΓ18 πη8]8, ΧΖ] ϑϑ) πη] ΟἹ ΓΟ ΠῚ 

Τοιρ]α οοἸ πὶ, ποιμιπαπι 1 ϑιογ τη 5ΒΔΏΡΌΙΠΘ ΟΓΟΙΙ, 

415 Οὐυοτγαπιὶ Ρτόορθῃϊοπὶ Θ᾽ ΌΓΑΡΟ, σΟΠ 546 ρἈΙΟΓΠΌΠῚ, 
Επ τοΐδτῃ σεηίειη. Τὰ ἢἀἃ πγεπῖθ ΓΟρΟΠΘἢ5 

Ηξο υἱϊῆδη πι6α 6 Γ15,) ΠΟΙΊΟ νὙϑίοσ δἴαυθ ἀο]οβα! 

Ἐδβι υγ 08 ἴῃ ἴθυσο ΓΟρΊΟΠΙ ρυ5 {ΠτοΠ8] 4.15. 

ὕπάε πῖῃὶ ργοΐεβ Ὠοπιὶπὰπὶ 1 811581 πὰ Βυγρεῖ, 
220 Οὔε15 56 ΡΟΣ ὈΟΠδ ΠΊΘΠΒ Εἴ ΓΕΓΆΠῚ ΟΟΓΆ ΡΙΆΓΌΙΗ. 

Ναὶ πθαὰ8 ἀθουγβυτη 50115, ἰσπενα ἰδ θόσγϑϑ, 

Οείεσα πος ουγδηΐ 4118 ναΪσῸ τηᾶρτᾶ ογυπίυγ, 
Νεδο τπᾶρῃὶ Οοθϑηὶ τᾶ πο Ζαθῶτεγα ἔπηάστῃ, 

Νεο βιθγπυϊδηϊαπι) ργαβαρΊ, Π6 0 νᾶρα ρΘΠΠῸ 
2535 Οἰϊπᾶ ρΡΘΓΏ1ΟΙ5, ΠΟῚ ΟΑΤΙἸηΔ, [Ἀ5ΟΙη8, ΞοΟΓΙ6Β, 

Νοπ Ἰμβδῃογυ πῇ τηοηἀδοῖα νΘη Γ]ΟΖΌΟΓΌΠ,, 

Νεὸ συ Ομ] δὶ 516 ]αγὰπὶ ογαοαΐα αυξογαηῖ, 

Αϑῖγα ἢθο ορβεγνδηῖ. Ουΐρρα ἤφο ἔδιδοῖα οὐποία 

Νοτῖα} 15 τὰτρθ βιυαϊα, Ἰησαδϑαπιααθ ἰΔΡογαηὶ 

4.3.0 [Ὡβ8Π1] γ 0018 ΘΘν ΠῚ ΘΟΠΒΌΙΊΘΓΘ ΟὈΓΪ5. 

Ουλη ρεπαβ πᾶς Πποιηϊηθμῃ τυ] 108 ἴσῃ! δίας ρυάοηάο5 

Εγγογο8, ἴσα ᾿πά6 ἤπυπι πιαΐᾶ οποία ΡῈΓ ΟΥ̓ΡΕΠῚ. 

Ῥογνεγβὶ8 ΓΘΟΙΖΙΘ ν|15 οἵ βηθὺ8 56]. 

ΗΙβ δυΐϊεπὶ υἱγίυβ οἱ 7511 αηϊοᾶ ουγῶ αβῖ, 
“35 Νόοὴ πηᾶ]α ἀν 165, 408 Ιοηρσα ρΡἰυσῖπα ἀδπηηᾶ 

Ἠυπηδηο τπηροτῖαϊ ρσοποῦὶ, 6] απηχαδ, ἐΔηιοπιααο. 

εὑρνάγνια, ἃ ρἰοκϑαϊοτὶ5 αυΐϊ ΠΡ ΤΑΓῚ: πλᾶ- 225. ΑὮ τ26 118 φαρμακέας, πιεῖτὶ σᾶι- 
Π1}) : Ὧ098 (ΓΤ, 6 σδμαοβὶ, σᾶρ. 11, ν. 81. 588, ργοροηβῃῖδ ἢδιιβάιοῖο ἰη 566 ]5 τηδ- 

219. Οοάά. ᾳυϊάδπι ἐξ ὧν δή, 411} ῆο- πυβογιριϊε} δοά φαρμαχοί Ἰερίταν εἰἴατα 
᾿ΐδουπι ἐξ ἧς μοι: ἱποοτῖα ἰδοϊοπο, ὁχ αιὰ 11, 284, πος πιεάϊα ργοάυςῖα δχθρ!}5 
λάεο π|}}} ἴὰἴϊο ἀδάμοδϑ δὰ ἀτριιεπάδῃ οτἱ- σδγεὶ : Υἱάε ἢ. δίθρῃ. Ρᾶγ. 
Εἰπεῖι 510 }}1. 586 ποίδπάυβ8 ἰοῖι8 ἰς 285. Οοὐά. τίς γ᾽, ὉΒὲ ποϑ8 6 οομ). 38- 
Ἰοευβ ἀε Τυάποτγυπι τιοτῖρθυβ, οἱ οοηΐε- [5 οογίδ τοῖς γ᾽. 6 5δ6ῆϑι,, 4ινὲ ρεγῖε 
κεηάυβ εὐ Ὠευϊ. ος. 18, ν. 10, 544. Ρμοσγ!άδιια, εἴν. ἢ1,111. 
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Τοῖσι δὲ μέτρα δίκαια πέλει κατ᾽ ἀγρούς τε πόλεις τε, 

Οὐδὲ χατ᾽ ἀλλήλων νυχτοχλοπίας τελέουσιν, 

Οὐδ᾽ ἀγέλας ἐλάουσι βοῶν, ὀΐων τε καὶ αἰγῶν, 
Οὐδὲ ὅρους γαίης γείτων τοῦ γείτονος αἴρει, 

Οὐδὲ πολύπλουτός τις ἀνὴρ τὸν ἔλάττονα λυπεῖ, 

Οὐδέ γε χήρας θλίδει, μᾶλλον δ᾽ αὖτε βουθεῖ, 

Αἰεὶ ἐπαρχείων σίτῳ, οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ - 
Αἰεὶ δ᾽ ὄὅλθιος ἐν δήμῳ τοῖς μηδὲν ἔχουσιν, 

᾿Αλλὰ πενιχρομένοισι, θέρους ἀπόμοιραν ἰάλλει " 
Πληροῦντες μεγάλοιο Θεοῦ φάτιν, ἔννομον ὕμνον " 
Πᾶσι γὰρ οὐράνιος χοινὴν ἐτελέσσατο γαῖαν. 

Ἡνίκα δ’ Αἴγυπτον λείψει, καὶ τερπνὸν ὁδεύσει 
Λαὸς ὁ δωδεκάφυλος ἐν ἡγεμόσι θεοπέμπτοις, 

ἣν στύλῳ πυρόεντι τὸ νυχτερινὸν διοδεύων, 
[Κἀν] στύλῳ νεφέλης πᾶν ἠὼς ἥμαρ ὁδεύσει, 
Τούτῳ δ᾽ ἡγητῆρα καταστήσει μέγαν ἄνδρα 
Νίωσῆν, ὃν παρ᾽ ἕλους βασίλισσ᾽ εὑροῦσ᾽ ἐχόμιζε, 
Θρεψαμένη δ᾽ υἱὸν ἐχαλέσσατο. Ἡνίκα δ᾽ ἦλθε 
Λαὸν ὅδ᾽ ἡγεμονῶν, ὃν ἀπ᾽ Αἰγύπτου Θεὸς ἦγεν, 

Εἰς τὸ ὄρος Σινᾶ, καὶ τὸν νόμον οὐρανόθεν πρὸ 
Δῶχε Θεὸς, γράψας πλαξὶ δυσὶ πάντα δίκαια, 

Καὶ προσέταξε ποιεῖν " καὶ ἣν ἄρα τις παραχούσῃ, 
ΗΣ νόμῳ τίσειε δίκην, ἣ χερσὶ βροτείαις, 
Ηὶ, λαθὼν θνητοὺς, πάση δίκη ἐξαπολεῖται. 

Πᾶσι γὰρ οὐράνιος χοινὴν ἐτελέσσατο γαῖαν, 

Καὶ πᾶσι καὶ ἄριστον ἐνὶ στήθεσσι νόημα. 
Τοῖσι μόνοις χαρπὸν τελέθει ζείδωρος ἄρουρα 

Ἐξ ἑνὸς εἰς ἑκατὸν, τελέθοντό τε μέτρα Θεοῖο. 

ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τούτοις κακὸν ἔσσεται, οὐδὲ φύγονται 
Λοιμόν. Καὶ σὺ δὲ καλλείπων περικαλλέα σηχὸν 
Φεύξη, ἐπεί σοι μοῖρα λιπεῖν πέδον ἁγνὸν ὑπάρχει. 

ἀχθήσηῃ δὲ πρὸς ἀσσυρίους, χαὶ νήπια τέχνα 

ὄψει δουλεύοντα παρ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 
Ἦδ᾽ ἀλόχους " καὶ πᾶς βίοτος χαὶ πλοῦτος ὀλεῖται. 

-- 248, 344. Εχ!υ5 εχ  γρῖο 50} Νοβε. --- 256, 544. [μοχ 'ῃ ϑηδ ἀδίδ. --- 260, 544. 
Ζυάκοτυμι ἔο οἰ 85 ἷπ ἴοῦτα βδηςῖδ. --- 205, 5344. ϑεγυϊυβ ἀεϊπάς ἱπ ΑπδΥτΊδ. --- 

415, ο 8δηβιι,, εἴν. {Π,| 19. Ἀδοιττοῖ 247. Ἐδοιγτοῖ ἢἰς νοῦβ5 1πἴτα, 261, 

δυΐοηι ἀπόμοιρα, ΧΙΠ], 45. οἱ φυϊάοπι ῬΑΓΙΊΟΓ ἀδ 5010 δυάδεεβ το, 
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[0518 ΟπΊη]α βυπὶ γοοῖθ ἀϊπηθηβᾶ ΡῈΓ ἌΡΤΟΒ 

Ῥεγχαθ υγ068 ; πες ἔμγίδ 4010 ποοίΐυγμα Δοσββυηῖ, 
Ολργαγυμνο σταραβ ΔΡΙρσαπὶ, ονατηνθ, θουχηνο : 

Ν ο ᾿πη68 ου! Ζάδπι ΥὙἹοῖηΐ ἀν 6} τ Δρτὶ ; 

Νεο Ἰοουρ 68 οογίδι οαπὶ ρΔῸρΟΣΊΟΓο πο] θϑῖυϑ : 
Νέεο νἱάυ!5 στᾶν!8 ϑϑὶ, 5 Ορεπὶ ΡΓῸ ὙΡΙΡὰΒ δἤεγι, 
ϑΌΡνΘΠΊΘῺ8 ΡΥΔΙΙΒ οἰευ: ὙΙΠΟΠα6, οἸθοσα6, 
Ηαυά αἰττον ἀϊνεβ, Ζυδπη χυαοά ρ]8 ἀοπαῖ Ἔρθη!]5, 
ῬδυρονΡυβααθ βυἃ ρᾶγίθμῃ 46 ΙΏ65886 ΓΟΠΊΙΣ, 

ΟΡ βδγνϑῃβ ργϑοερία δὶ Ζιδ βαῃοῖα ΔΒ  : 
Εδοϊῖ δηϊπ ἴθυγᾷῃη, σΘΟΙΠ ΠΏ Π18 αὖ ΟἸΩΏΠΙΡῈ.8 οϑϑοῖ. 

Ουυμὰ νεγὸ ἤργρίυπι ᾿ἰπαμεῖ, ἀδβεγίασας νδάοὶ 

Ῥεγ ἰοοᾶ Ρίββεπα ρορυ 8 ἀ6 ῥγοὶθ ογδαῖυϑ. 

ΘῈ ἀπο 5 Πη15515 ἀϊν! 1108, ἀἰ4 6 ΘΟ ΠΔΠ 

Ῥδνῦ ποοῖββ γα] 4π|, ΟὈβουγαπι 50} 5016, βεχαδίυν; 

ΟἿ; σβοῖου δὶ ο 6511 ρογοιῖα8 ᾿ϑῖγο 
Νίοβεβ, χαθιλ πηθάϊᾶ ᾿ηνθηζιπι Γοσιηᾶ ρα] ὰ 46 
ϑυβίαϊ τ, οἴ παῖ] Τηδῖθγηο Π0γὙ6 γοσᾶν!. 
Π]Ὶ6 ἈΡὶ Ὁ ᾿Ἐργρῖο ργοξιροβ δά οὐ] πηῖπᾶ 51Ππ8 
Ῥεγάυχιι, Ἰοροῖι Πεὺβ αἴτια} 1ρ56, ἀυδθυβ 
[πβουιρίδπι ἴΡ}18, οἵ χυθ ἰδχ 1} Ἰυβεγεῖ, 
Ναπααν! ἤοτὶ, Ἰυδῖα ΟΠΊΠΙᾶ ; 8106 4115 Θ΄ πὶ 
Πεϊγεοίαγοϊ Οπ8, ΠΊΘΙΙ[85 ΘΧΒΟΪΥΘΓΕ ΡΟΘΏΔ5 
Ἠυπιδη18 τ η!Ρὺ5 ν6] τπᾶρτι ΝΝΌΠΪΠΙΒ ἸΓὰ. 
Εδοιτ ΘΠ] πὶ [ΟΥΓΆ πὶ, ΘΟΙΏΠΊΠΏ18 οἵ ΟἸΏΠΙΡῈ5 6886ῖ, 

[π] ΟΊ 4.6 51.118 ΓΘΟῖΟΒ 1 Ῥδοΐοσα 86 η888 : 
Αἴᾳαθ 1}}18 σδῃίαπι νοἱα!ῦ ΒΘ ΓΘ ΒΟΕΓΘ »ΤΔΠ8 
Εχ το, τηθηϑυγα Πεὶ 40 ἔγυρΊΡυΒ 6β8εῖ. 

ϑεα ἰδηθη που πὶ 0518 Ζυοααθ ἔαϊα ; 6406 Δίγαπι 
Ενιδτα 6 πὶ ροῖογῖβ8, ΠΉ]5ΘΓ; οἱ ἴὰα ἰϑρΪα, 

Ὀινιπυμλααθ βοΐ, βδογαίδαμδ ᾿υρεγὰ ᾿ΙΠ 4065 
Ῥογάϊυβ, ΑΒβϑυσΊ 846 ργοσυ] ἀΟΘΓΊΒ ἢ ΟΓΆΒ, 

Ετ ρορυΐο ἱπηγαῖτ Ὡδῖοβ βούνγα ἀοὶθ 5 
Ὀχογεβάαε ! Οπηηῖ5 ΕΡῚ1 νἱοῖα8 ορεβ4αε ρεριραηῖ, 

ΠΟΩ ἀξ υπίνογϑα ἴεστα, 4ιοὰ θη ποῖεβ, 1, 182, εχ Ηοχιεγο νἱάεϊϊςεῖ, 1. φ, 
251. Οοάά. χαὶ ἐν νεῖ καί οἴπε ἐν, υδὲ 111. 

ὯΟ58 χάν, υἱ ἰη Ργοσηι. 68. θεϊηάο οςοἀά. 261. Οομίεγ βιργα, 247. 
ἡῶς ρῥῖὸ ἠοῦς : 96} τη ἠώς Ἰἰδοΐιιπ ο5ϊ, 262. ΟἿΣ. ἱπίτα, 5888. 
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Πᾶσα δὲ γαῖα σέθεν πλήρης, καὶ πᾶσα θάλασσα" 

Πᾶς δὲ προσοχθίζων ἔσται τοῖς σοῖς ἐθίμοισι " 

Γαῖα δ᾽ ἔρηυος ἅπασα σέθεν - χαὶ βωμὸς ἐρυμνὸς, 
Καὶ ναὸς μεγάλοιο Θεοῦ, καὶ τείχεα μακρὰ, 

γ5 Πάντα γαμαὶ πεσέονται, ὅτι φρέσὶν οὐκ ἐπέθηχας 

᾿Αθανάτοιο Θεοῦ ἁγνὸν νόμον, ἀλλὰ πλανηθεὶς 
Εἰδώλοις ἐλάτρευσας ἀεικέσιν, οὐδὲ φοδηθεὶς . 

θάνατον γενετῆρα θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων, 

Οὐχ ἔθελες τιμᾶν, θνητῶν εἴδωλα δ᾽ ἐτίμας. 

αϑὸὺ ἀνθ᾽ ὧν ἑπτὰ χρόνων δεκάδας Υῇἥ καρποδότειρα 

ἕσται ἔρημος ἅπασα σέθεν, καὶ θαύματα σηχοῦ. 
ἀλλὰ μένει σ᾽ ἀγαθοῖο τέλος χαὶ δόξα μεγίστη, 

ὥς σοι ἐπέχρανεν Θεὸς [ἀμόροτος]. ἀλλὰ σοὺ μίμνε, 

Πιστεύων μεγάλοιο Θεοῦ ἀγνοῖσι νόμοισιν, 
“85 ὁππότε σεῖο χαμὸν ὀρθὸν γόνυ πρὸς φάος ἄρῃ. 

ΤΑΣ, σαι», Καὶ τότε δὴ Θεὸς οὐρανόθεν πέμψει βασιλῆα. 

ἔστι δέ τις φυλὴ βασιλήϊος, ἧς γένος ἔσται 
κοξ ρέει ες - ΚἈρινεῖ δ᾽ ἄνδρα ἕχαστον ἐν αἵματι χαὶ πυρὸς αὐγῇ. 

' Απταιστον" χαὶ τοῦτο χρόνοις περιτελλομένοισιν 

200 Αρξει, χαὶ χαινὸν σηχὸν Θεοῦ ἄρξετ᾽ ἐγείρειν. 

Καὶ πάντες Περσῷν βασιλεῖς ἐπιχουρήσουσι 

᾿Χρυσόν τε, χαλχόν τε, πολύχμητόν τε σίδηρον. 

Αὐτὸς γὰρ δώσει Θεὸς ἔννυχον ἁγνὸν ὄνειρον. 
Καὶ τότε δὴ ναὸς πάλιν ἔσσεται, ὡς πάρος ἣν περ. 

Χ ΧΙ Χ 

" Ἴ , δ᾽ θ . 4 ᾿ Ν θ ψμ 
200 νίχα δή μου θυμὸς ἐπαύσατο ἔνθεον ὕμνον, 

Καὶ λιτόμην. γενετῆρα μέγαν παύσασθαι ἀνάγκης " 

- 282, 64ᾳ. Ῥτοπιΐδθυ5 δυιάεεῖ5Β ὁχ βογνϊταϊο σου. --- 286, 544ᾳ. Ἀδχ ἀδ οἱὶο 
ταϊδδυ5 [ γτυ5} υάξοτυπι τορίδπι {ἰρασὰ [ ἰγίραπι πρρα 74} τεϑίτυοι. --- 

290, 544ᾳ. Τερίυπι πονιτλ «ἀϊβοδθ ατ, ορ! δ υ.5 Ῥογβαγυπι ΓΕξΙΡυ5. 
ΑΒβα. ΠῚ, δὶ 8. γαϊεϊπῖα, βίους ἴῃ σοῖο 5 ρ᾽εγίσχας ΘΙ ΡΥ }}1η18, ἀ6 νδυίδγυμι βθη- 

τἰυπι υτρθιυπιαυς οἰαάϊυ5, μἰς γοτοὸ β8ϑρίυϑ ἃς ργεοίριι ἀ6 τεῦι5 δα Ἀομηδπᾶ ἴθπι- 

Ῥογὰ δρϑοϊδῃτθυδ, ὑπὰθ ποΡὶβ υἱϑᾶ δὶ ἢξς ρᾶγβ, ἰδῃαυδιῃ ἀυδθιβ υἱσίηχυας ρτοχὶ- 

218. ΟΙΓ, ἰηΐγα 281 οἱ 388. Νὸς ἴω ἤῃς 415. Οοάά. 4111, ἐπίθησας, δΙὈΥ}1πῸ 
Ἰεξὶ Ὠδοθβθα οδὶ ἔρημος : ΠδΙῚ ΙΔΔΡΏ.Π) ΥΕΓΡΟ, 864 501 θᾶ 5Υγϊᾶχὶ. 
τε ΡΣ ΑἸ ἴδτα ἰμϑῖδν ἂγοβ δα ποδίυμι ἴα, 4218. [μερὶ πιΔ}}} ἃ] χιι 8 γενετῆρα Θεὸν 
ἐρυμνός. πάντων ἀνθρώπων, υἱ ἰπἴτα 604. 



ΒΙΒΥΠΜΠΝΟΒΌΝ [18. ΠΠ|, ὶ 8. 91 

ΟπΊη1Β ρ΄θηᾶ ἴὰ] ΓΕΡΊΟ ΤΘΓΓΕΩῸΘ ΤΠΔΓΙΒ6116. 

ΝΏ]]5 σι φαϊη ἴ6, Ζα!η ΠΊΟΓ68 ΟἀοΓ ᾿ἰδῖο58: 
Ετ ἴα ἴεττὰ ρεπιεὶ ἀεβογῖδ, αἰϊᾶτα σο]οϊα, 

Ἐπ πιᾶρτὶ ἀοἰυργα Ὀεὶ, τηυτ]ας να] θηῖθϑ 

“75 Οπιηϊᾶ οΟ] ἀΡΘηῖαν ΠΌΠῚ], 58 ΠΟΙ 1551π|8 συ η60 

δλιεγηι ργοερῖα Πδὶ ρεγίδϑιβ, ᾿ΠΔ} 68 

Ῥγοηυβ ΔάἀοΥδΒ11 βιαἰιδβ οἱ ΠΟΥ ἃ 5]0Ώ8, 

Θ6Π ΠοοΣ ΟΡ] 5 ἀνα ΠῚ 46 ΠΟΠΙΠΠΏ4Ὲ6 88 ἴΟΓΙΒ, 

Ἑαάδαυε οοπιαπιρὶο βοοΐδηϑβ 1Δοἷα Τοπδηῖο. 
“80 ΕΤρὸ ὌΌῚ ἀδοῖθβ βεαρίθῃοβ οὐὔῇᾶ Ῥ6Γ ΔΏΠΟΒ 

ϑαυδίοριι 16}}15 Ἔν ουβάχαθ ἰθπηρία ἸΔοε Ραμ. 
δρᾷ Βοηυβ δοοδαοὶ τοῖ ἀΔΙΏ}18 Οχ!τι5, οἵ [4118 

Πεαηῖο Πθο σΤυγϑι8 Πογεβοθὶ τηᾶχιτηα. Οὐδ γα 

[μοριρυ5 ἀπ 14}5 ρογβῖα Ποπηποααδ Βά6]15. 

“85 Ῥοπδο ροηιᾶ ΠΡῚ Πδὺβ ᾿πουγναῖα ᾿οναγιῖ. 
Τυλ ΓῸΧ 6 810 Π}155118 ἀδϑοθηάοῖ, υἱ ΟἸΠ65 

ΘΑΏρΌΙΠ6 οἵ Ἰρὴ6 ρῥγοβοῖ 4105 Θϑῖ πλουῖ}}}5 ΟΤΙΡῸ. 
ἈΘρα} 18 ὑγ]Ρὺ5 εϑῖ, απ ααδηι ᾿πῖογιΐυγα, 864 0]1Πὶ 

705 Παριΐυγα ἀϊα. οἸΓουπα νου ΘΠ 8 ΔΠΏΙΒ. 

200 [Π|4 Πεὶ ᾿ποϊριεῖ γτοπονδῖυπι δἰτο γα ἰθρ] 01. 

Αἀ αυοά τὸχ ΟἸηη18 ΡΕυβαΓ αι τη Θὰ τηϊεῖ 

ΘΟΡΥΘΏΙΘΩΒ ΔΌΓΟ, 66 ἴογτὶ δυϊ ΦΓῚ8 ἈΝΆΓΙΒ : 

5165. δἰθηΐτη ποοίυαγπα Πθὺ8 Ρ6Γ βίρτια ΠΠΟΠΘΡΙΙ. 
Ετ τὰπὶ βαποῖα ἀομλ8, 411.4}18 ἔπἴ δηῖθ, Γοϑυγρεῖ. 

Ὰ- Χ Χ 

αο5ῷ [{Ὁτππ}| ἀϊνίηο γεχαϊθγαηῖ ρθοίοσα οδπία, 
Οταρᾶμη πλᾶρτιπὶ σΘΠΙ ΓΟ ΘΠῚ. ΥἹ8 αἴ ἀρ βδεῖ 

ταῖς ἸηἰοΓροΪαῖα, δά ἀΐνεγβαμι ΟΙΏΠΙΠΟ ΟΥΣΙΠΘΠὶ οἱ δὶ ἘΟΙΏΔΠΟΤΙΙΠῚ ἱπιρΟΓΔΙΟΤΊΙΠῚ, 

Ῥγδβεστϊπὶ Απιοπίποτιηι, εἰδῖεπι τοίεγεπάδ. Οἴγ. χὰ τὰυ]ῖα ἀ6 θὰ τὰ ἀϊδρυῖαν! ἐπ 
Εχς. Υ̓ εἱ ἴῃ πιοὰ δὰ ος νοϊυπιθῃ Ῥγρίδιϊοπο. --- 295, 544. ΤΓδιϑι110 [ρχοῦϑιι8 

ἐδάεπι συξ ἰπίγα αιδεῖα ραεῖϊ ΡΥ ΟΙῸΓ, ΥἹΔΙῚ ΡΆΓΔΠ5 δὰ δᾶ58 0Γ0ὲ5 φϑηΐοθϑαιε 
φια ος ογάϊπο 5ε6αυεπίυγ] : 

Ἴ 282, Οοάά. ἀλλὰ μὲν εἰς ἀγαθοῖο. 281. Απ ροῖϊυϑ χρίνει, χηοῖ τὶ οαυβ8, υἱ 
288. (οἀά. θεὸς καὶ βροτός. Υ1Π, 222, 810 }11 β8ρε ργῴϑϑιῖ ῥσὸ ἴυ- 
286. Καὶ τότε δή,χ. τ.λ. Εαπηάοιῃ ΟΥτῚ ἴαγο υἱεηῖα, τεῖσο δυΐθαν ἢ θαι 

εἰ Μοεκ515 σοη[πϑϊοηοια υἱάα ἀρυὰ ἰβϑαἴατη, μαΓορηίο. (ἶν. ἔχο. ποϑῖγ. Υ1], οἂρ. ἐ. 
σᾶ. 441,ν. .]1., εἱ 45, ν. 1, 544. 295, 54{. ος πονξᾷ ρΡδγ 5 εἴ, υἱ ογϑάϊ- 



8 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Γ. 

Καὶ πάλι μοι μεγάλοιο Θεοῦ φάτις ἐν στήθεσσιν 

στατο, χαΐ μ᾽ ἐκέλευσε προφητεῦσαι κατὰ πᾶσαν 
Γαῖαν, καὶ βασιλεῦσι τά τ᾽ ἐσσόμενα φρεσὶ θεῖναι. 

300 Καίμοι τοῦτο Θεὸς πρῶτον νόῳ ἔνθετο λέξαι, 
ὅσσα κε τῇ Βαδυλῶνι ἐμήσατο ἄλγεα λυγρὰ 
θάνατος, ὅτι οἱ ναὸν μέγαν ἐξαλάπαξεν. 

Αἱ αἴ σοι, Βιυλὼν, ἠδ᾽ Ἀσσυρίων γένος ἀνδρῶν, 

Πᾶσαν ἁμαρτωλῶν γαῖαν ῥοῖζός ποθ᾽ ἱκνεῖται, 

3ο5 Καὶ πᾶσαν χώραν μερόπων ἀλαλαγμὸς ὀλέσσει, 

Καὶ πληγὴ μεγάλοιο Θεοῦ, ἡγήτορος ὕμνων. 

ἀέριος γάρ σοι, Βαδυλὼν, ἥξει ποτ᾽ ἄνωθεν, 
Αὐτὰρ ἀπουρανόθεν χαταδήσεται ἐξ ἁγίων σοι, 

Καὶ θυμὸς τέχνοις αἰώνιος ἐξολοθρεύσει, 

210 Καὶ τότ᾽ ἔση ὡς ἧσθα προτοῦ, ὡς μὴ γεγοννῖα. 
Καὶ τότε πλησθήσῃ ἀπὸ αἵματος, ὡς πάρος αὐτὴ 
ἐξέχεας ἀνδρῶν τ’ ἀγαθῶν ἀνδρῶν τε δικαίων, 

ν ἔτι χαὶ νῦν αἷμα βοᾷ εἰς αἰθέρα μακρόν. 
ἥξει σοι πληγὴ μεγάλη, Αἴγυπτε, πρὸς οἴκους, 

315 Δεινὴ, ἣν οὐ πώποτ᾽ ἐπήλπισας ἐρχομένην σοι. 

Ρομφαία γάρ [τοι] διελεύσεται [ἀμμέσα] σεῖο, 

Σκχορπισμὸς δέ τε καὶ θάνατος χαὶ λιμὸς ἐφέξει, 
πόδομάτῃ γενεῇ βασιλήων " καὶ τότε παύσῃ. 

Αἱ αἴ σοι, χώρα Γὼγ ἠδὲ Μαγὼγ, μέσον οὖσα 
3.0 Αἰθιόπων ποταμῶν, πόσον αἵματος ἔκχυμα δέξῃ; 

Καὶ χρίσεως οἴχησις ἐν ἀνθρώποισι χεχλήσῃ, 

Καὶ πίεταί σου γαῖα πολύδροσος αἷμα χελαινόν. 

Αἱ αἴ σοι, Λιδύη - αἷ αἱ δὲ, θάλασσά τε χαὶ γᾶ. 

Θυγατέρες δυσμῶν, ὡς ἥξετε πικρὸν ἐς ἦμαρ. 

3.5 ἥἥδξετε χαὶ χαλεποῖο διωκόμεναι ὑπ᾽ ἀγῶνος, 

-- 808, 5ᾳᾳ. γεῖυβ5 ΒαΡγίοπ Αβϑυτῖ. --- 814, 5ᾳ. Εργρῖυβ υϑχι δὰ βερύπηυπι 
τοροῖα, ροβῖ σης φυϊοῖυγα. --- 819, 54ᾳ. αος οἱ Μαροξ [ἱποογίυμι φυοπιοάο .)- 

τόρ ο8. δάἀβογὶρῖθβ γαριοη θυ]. --- 828. Αἰτίοδ, οἱ οἵῆποϑ ἰθγγα τυ [ ρΓδ- 

δεγῖ πὶ ΟΟΟΙἀΘΏ115, εἴ] ΓΘΙΠΔῸΓ ], τπ0Ὸ σγογϑιι ἀθρ]ογαῖδ. -- 

Τηυ5, ἸηϊεΓροΪαῖξς ᾿πἸτυπ. ὅϑα ἰδπηθη ἀηῖρ 80]. ΕἾηϊβ νογϑιι5 οχ Ἠδϑιοάο. 
Βυης νϑῦϑυμῃ Π1}}1ἃ ἰῃ σοαἀ. Ἰδσυπα μοῖα, 80. Οἰγ. Υ͂, 92 (015). 
ἃ5 πὸ γψδσιτπὶ αυϊάδπι το παι γ 56ρ-Ἢ 809. (μη τέχνοις 500]. ἅμα νεὶ σύν, 
τὰπι. Οοἴοσιι ὀχογάϊα σοῃῖογ δἰτα πὰ οἱ Ἰηΐἴτα οἰιπὶ τεχέεσσι, 419 : οἰἰδῃλ οὐπὶ 
διργα, 162, 544., εἰ ἰπίγα, 489, 544.; 5.5 Δ νϑῦθο βυρρίοπάυπι σέ, εἰ θυμός δοοὶρίεη- 
ει 1], 1, 544. ἀϊτι ἰδησιδηι χόλος. 
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᾿πτηρονΐυπα : 8684 6006 βοπδξ νοχ τηᾶρτιᾷ ΤΟΠΔΗΙΙ5, 

Νεσαο )υθεῖ ουποι18 ΠΘΓΌΤΩ ΡΓΘΊΟΘΓΘ ΤΕΥΓΊΒ, 
Αἴᾳιιθ Δ} Π118 ΓΟΡΊΌΓΩ ΓΘ5 ποι] σαγα ζαϊυΓΑ8 : 

300 Ασργιπιυτῃ αυδηη τυ} 18 ρᾶτεῖ Ζυδη αι ἀβρογὰ ἀδηη 
Ἀεχ Ἰπηγη τ }18 ΒΑΡΎ ]ΟΩΙ, )υβῖα ἔδγεπὶ 
Ῥγαπηα, 4υοα τηᾶρτιδπὶ ναϑιασιὶ ΝΌΠΊΙΠ15 Θάθηι. 

Ηευ, Βαργίοη ! ποὺ τἰγιβῖθ Πουμππὶ ρα πὰ Αϑϑυσιοσγιμ 

Οἰηποπὶ 4υρρε ἴπᾶπ ρεγνδάσὶ πηαχιτηᾶ ἰθυΓαπὶ 

305 Τεπιραβῖαβ, Οπὶ ΥἹΟΙΪΟΓΊΒ οἰ ΠΟΤῚ 08 ΠΟΒΏΒ, 
γεγθευθυβαὰς Π6Ὶ ΠπηρΤΪ, ΧᾺΪ ΘΑΓΠΏΠ15 δυοἴοΓ. 

ΑΘΓΙῸΒ νϑηϊθὶ ΠΡῸῚ πδηχαθ, οἱ ργοηυβ ἃὉ ἃ]ῖο 

γεογΌσο, 58 ΓΔ115 Θ09}1 ἀ6 5ϑάι θυ. ΟἱΤΟΥ 

᾿πουροῖ Πθυβ, εἰ ἀϊβρογάει ἰδσχὰς ἰὰ05486. 

ϑ1τοὸ Τυπο δγὶβ αἵ [6 Γ88, Θὰ πυπαυδπιὶ παῖδ [Ὁ18868. 

ΘΑΠΡΌΪΠΘ ἴυπο, ΒΑΡΎ]ΟΙ, Πρ] θΘΓΘ, ΒΔ ΠΡΏΙΠ18 ΟΪ]πὶ 
Ουδ 5:116 08 1088. υϑῖοβαι!α Βομοβ4υς ἰγυοιάδη8, 
ὕπάδ ογυοῦ ἤ50.5, πὰ ΠΟ, πὰπο αυοχαδ δα :ῖμογα οἰαπιαί. 

Επ 1 τηᾶστια νεπὶ οἶδ65, βργρία, πάθας 
διδ [ηνϊβοῖ ποῖα ἀοΠη08, Ὠ1] ἴα] 6 {ἸΠ]6 118. 

Ναπὶ ἴδ ΡῸΓ τηραϊδπὶ σ]Δ 4105 ροΠοΙγαΙ δουῖΐιδ, 

[πουμηβροῖχαθ ἘΠ] ἀἸβρΈυβ10, ΠΟ 5486, ἔπι Β86, 
ϑερῖπλα 4αππ) ΓΕΡῸΠΙ 51ΠῚῸ05 γε ΤΙ : 146 ΖυΙ]Θ5068. 
δα τ|ὸϊῖ, σορ, ἰγαοϊυβαυς Μαρορ, 401 ἀϊν! 18 Δ ΠῚ 68 

320 ΠιΒίορυπι τηοάϊα8] Οὐδηῖαπι ἘΠ01 σαπριπῖ5 ἱπβίδι ἢ 
δυο! ραπθααθ ἀουηυϑ ἀϊσογα ρὲ ογρθϑι, 
[ηΈ6]1χ 161} 08, Ζαυσμπη βΒαηραϊπο τἰποῖᾶ π]Δα 60 15. 

σευ, [ἀργὰ ᾿πέρ]χ ἢ Ἐἤθα, πιάτα ἴθγγααυθ '  ΟΡΙ8. 
Οοοϊάυεε ρσεηῖθβ, ΟΥΕἸῸΓ ᾿θιρυ.8 ΔΟΟΓΡιΙΠ,. 

3525 [Γιιοϊδπάυπι γοῦ]8 ἔπους οογίδιηιπο ἰοηρΌ, 

- 324,44. [πιρτγοςαῖϊο ἴῃ οοοϊάἀδηϊα}68 ρορυ]οβ [ ἈοΙμΔΠΟς τϑειοεῖι Ῥτορίες ἀϊ- 

ΓυϊΔπα δεοπι βδησίδηι [ ἨΠΕΓΟβΟἸ γχιϊἰδηδτη πανιὰ αἀν})16 ]. 

316. Οοαά. ῥ. γὰρ διελεύσεται διὰ μέ- ο]νῖυπι, υἱ Θαπλθπὶ πιθηῖοπι ϑδτμἀθηλαι8 
σον: 4}1}1, διὰ μέσον (τε] διὰ μέσσον) σεῖο: τηδηυπὶ ἈρΠΟΒΟΔ5 : Υυἱὰς ἔχο, ποβῖγ. Υ͂, 
Ὧ05 ΓΟΙΓ. Οἴτ. ΕΖοοἢ., οἀΡ. 14, ν. ἴ. ο}». Ἷ οἱ 8, πϑοῦοῃ γαῖ, Ὠοϑίσ. δά δος 

811. ἔχ Αροςσδ)υρϑβὶ, οἂρ. 16, ν. 8, νοϊυπιθῃ. 
ἐρδὶβ ΡΥΌΡῈ ὑϑθ]5. 819. Αἴτν, Ἰηΐτα, 512. 

818. Καὶ τότε παύση. Οἴτ. Υ͵, 451, 328. ΑἸτϊοτυση Ποπιϊδῖ. ἐχ ἀροοδὶ. 6, 
ΓΌ 40ὺ0 ρἶἴδπα σοηϑοηιϊ πος Πριμ511- 12, νυ. 18. 



100 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

Δεινοῦ χαὶ χαλεποῦ" δεινὴ κρίσις ἔσσεται αὖθις, 

Καὶ κατ᾽ ἀνάγχην πάντες ἔἐλεύσεσθε ἐς ὄλεθρον, 
" Υ ᾽ , 7 ’ 

ἀνθ᾽ ὧν ἀθανάτοιο μέγαν διεδηλήσασθε 

Οἶχον, ὁδοῦσι σιδηρείοις τ᾽ ἐμασήσατε δεινῶς. ) θ " 
330 Τοὔνεχα δὴ νεκρῶν πλήρη σὴν γαῖαν ἐπόψει, 

Τοὺς μὲν ὑπὸ πολέμου, καὶ πάσης Δαίμονος ὁρμῆς, 

Λιμοῦ χαὶ λοιμοῦ, ὑπὸ δ᾽ ἐχθρῶν βαρθαροθύμων. 
Γαῖα ἔρημος ἅπασα σέθεν, καὶ ἔρημα πόληος. 

ἣν δὲ δύσει ἀστὴρ λάμψει, ὃν ἐροῦσι χομήτην, 
Ῥομφαίας, λιμοῦ, θανάτοιό τε σῆμα βροτοῖσιν, 
γεμόνων τε φθορᾶς ἀνδρῶν μεγάλων τ᾽ ἐπισήμων. 
Σήματα δ᾽ ἔσσεται αὖθις ἐν ἀνθρώποισι μέγιστα. 

Καὶ γὰρ Μαιῶτιν] λίμν["ν] Ταναΐς βαθυδίνης 
Λείψει" καδδὲ ῥόον βαθὺν αὔλακος ἔσσεται ὁλχὸς 

240 Καρποφόρου " τὸ δὲ ῥεῦμα τὸ μυρίον αὐχέν᾽ ἐφέξει. 
Χάσματα, ἡδὲ βάραθρ᾽ ἀχανῆ " πολλαὶ δὲ πόληες 

Αὕτανδροι πεσέονται " ἐν ἀσσίδι μὲν ἰασσὸς, 
Κέόρην, Πανδονίη, Κολοφὼν, ἔφεσος, Νίκαια, 
ἀντιόχεια, Τ᾽ άναγρα, Σινώπη, Σμύρνα, [Μυρίνη], 

345 [Γ ἄζα πανολθίστη, ἱεράπολις, ἀστυπάλαια] . 

Εὐρώπης δὲ Κύαγρα, Κλίτος, Βασιλὶφ, Μερόπεια, 

ἀντιγόνη, Μαγνησία, [Πάνθεια, Νυκήνη]). ᾿ 

ἴσθι τότ᾽, Αἰγύπτου ὁλοὸν γένος, ἐγγὺς ὀλέθρου, 

Καὶ τότ᾽ ἀλεξανδρεῦσιν ἔτος τὸ παρελθὸν ἄμεινον. 

ὁππόσα δασμοφόρου ἀσίης ὑπεδέξατο Ῥώμη, 

Χρήματά κεν τρὶς τόσσα δεδέξεται ἔμπαλιν ἀσσὶς 

Ἔχ Ῥώμης, ὁλοὴν δ᾽ ἀποτίσεται ὕῤδριν ἐς αὐτήν. 

ὅσσοι δ᾽ ἐξ ἀσίης ἱταλῶν δόμον ἀμφεπόλευσαν,» 

-- 884, 544. Οοπιεῖες δά οσοἰάἀθηῖεπι εἰ βιγιις. --- 8381, 544. (δ᾽ απιϊδιο5 τατίω 
ἰεσταια πιοῖι5 ἴΔ Αϑβὶὰ εἰ Ευγορδ. -- 848, 544. ΚΕ ξΥρῖο φυοάυε εἰ ΑἸοχαπάγί δ: 

821. Μεῖτιϑ βδοπαγεῖ, πρὸς ὄλεθρον. 
481. Αἢ ροῖυ5 Δαίμονος ὀργῆς ἰεραη- 

ἀνπι, εἴ ἀ6 ἴγὰ ἱρϑὶιι8 θ εἰ δοοϊρδπάυπ ἢ 
888. Οἷν. βφαρτα, 2718 εἴ 281. Ηϊο πο- 

ἰδηάυπι πόληος ἰεσὶ, ποι πολήων, ἀη616 
γεγο 5115} ΘΟ Γῖ8 : « {0}}8 1ρ58 τοὶ ϊοῖὰ 
« εβῖ ν, ναὶ « ὕτθβ ὀσο!ἀϊϊ ἰρθᾶ », Βοηιᾶ 
80! ][ςοοῖ. 

888. Οοὐά. μαιῶτις λίμνη : Π08 ΟΟΥΤ. 
842. Οοάά. ἰασσίς : πΠο5 Το. οἱ 56- 

αυδηῖία ὉΠ ἱυπι ποπηῖπα μ]ογάχαε Πιθγυηὶ 
οΙἡθηἀδηάδ. ᾿ 

848. Οοαά. χέδρη : ἢο5 οογγ. Βεϊπάς 
Πανδονίη ἱρποῖυπι 6δῖ ποδὶ τὶς : τἰὰ8 
πὸ Μυγδονίη 511 Ἰορομάιιπι, δοάθιχα 56ιιϑιὶ 
4υο ΥἹ]], 100. ᾿ 

ϑήάά, Ῥῖο Τάναγρα, Ατοδάϊα υτρα, 
Υἱάε μδ γεροπεηάᾶ 51 Σύαγρα Οἰἰεἰα εχ 
ΕΓΒ ἸΠΟΧ δεουΐζιγο, 0] ργὸ Σύαγρα ἰ6- 
ξεπάυπι ετὶϊ Τάναγρα, πὸ ἀυχ ᾿οΓΓΑΓΙΙΩ 
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Αββιάσοσαθ, ρτᾶνιχαθ ; 86 ἀδηηυτῃ ρῶπᾶ ἰμθπάα 

Οπληρυβ, οἱ ἀυγτα ρεγουπάμυμι Ἰ6ρ6, χυοά «ἰϊ4πη) 

 Ἔιογηι βεάθμι οἴ ππᾶρτιὶ ρΘΠΕΙΓΆ]18 ΤΕΡῚΒ 
ἘΘΥΓΑΙΙΒ σΤΑΟΣ τη} 15115 ἀθμίρυ5. Εσρο 

9330 ϑιγαῖα ἍἽδάδνεσι θὺβ ΘΟΓΠ 65 ἴπα ἰγιδῖϊα ΓΌΓΡΑ 
Ναίογυπι, 4008 ἴγὰ Ὠέϊ, ρεβῦνα, ἔἌπΊθϑυθ, 

ΒεΙϊανε βυβιυ]ογπὶ δἴχιθ ᾿μρ 80 8}}}}}8 ΠΟ 8115. 
Ομλη15 ἴοστα ἘΠῚ ἀδβοσία, Ὀγρεβαυθ το]οῖθ. 

5161 5βεἀά οοοϊάυο ἔ]ρσεριῖ Ὁ ἀχθ,, Οομπηγδίδη) 

995. Οὐδηλ αἸοοηῖ, ρ᾽44}1 βίρῃαμπη, οά θαι, ἔαπηβαας, 
Ἐχιχαθ ἀσουπι τμαρπόγαμπι ΠΟΡΙ]ΠΊ486. 

ΡΙυγμμα ρτθῖογθα τηογία 68 ϑ᾽ρηα το πο υηϊ. 

ΑἸτὰ5 δπΐπὶ Ταπαῖβ Νδοιοι βαστᾶ γεϊϊησαεῖ, 

ἘΧΠαυβῦσαθ ἰδοὺ ὰπάστῃ ργθρ ΌΙ ἀΓΆ Πα 18 
340 ἘΤαρΊΡαΒ; υπάδγαπι βιδιθηῖυγ χ2}}}6 Ππεπίδ. 

Ηἰβοθηῖ ναϑίδ ῬϑγαῖῃγΆ : Γαθηῖ 5: πιὰ] Ορριάδ τηυ]ῖᾶ 
Ρ]επα ΥἹγ]8 : υΥΡ68 Αβ|88, 85 ἸΠ16Ρ [45805, 

εῦγαααθ, Ῥαπάοηϊα εἴ Οοἰορἤοη, ΝΊοια Ερἢδβυβαυθ, 
Απιοοθῖα, Τάμπαρτα, ϑῖπορα, ϑῦγγηδ, ΝΙγτΙηᾶ : 

345 [Ὁ 28 ἀἴὰ ἔε]χ, Η!ογαρο]}15, Αβιγραϊβα]; 
Ἑυτορώσχας ὕγαρτα, ΟἸΣτυ5, Βα51}15, Νογορεα, 
Απῖρομπε, Ναρπεβίδαυο, Ῥαμίμεα, ΝΙγοθηθ. 
Τυμὶ δοιῖῖο ρυρι! ρορυ]18 ἀσοθάθγα ἤποπι; 

Ετ ΠΡ, ΑἸοχϑπάσια, ὑΎΙΟΓ ἴὰπὶ ῬΤΆΙΙΟΥ ΔΠΠΏΒ. 
350 Πιγια5 ΄υδηῖαβ, εἴ νυθοῖρα] τὰ σαδηῖδ 

Ἀοπιᾶ Αβι8 ταραῦ, τὲ. Ἰδηῖαπι ρ]υδα416 ΓΕρο παῖ" 
Ἀοιαᾶ Α5185, πηοτ 5406 ᾿ἰαθῖ συμ ἔδῃογα ρΟΘὨΔ8 ; 
Ουοίχυθρ Α814 εχ Ὁἱηηὶ 8608 σ 5 [1818 ΔΡΘρΊΙ, 

ΤΑΆΪυ μὰ ΡΥ οἰτγ. --- 350, 544. Ἀοχμια, 4.88 Αδὶ8 εσίρυϊι ἀϊν 1858, Υἱοϊδϑὶπλ Αδίβ 

τερεηάεϊ. --- 

Ραγίες. οοπξιηἀδηΐϊυγ. Ργοὸ Μυρίνη μα} 6- 
Βαηῖ οοὐά, ἴῃ ἤης μάρος ναὶ μᾶρος ταὶ 
μαροσύνη γε] μεροσύνη : ΠΟ5 (Ο0η)]. 

345. Ηἰϊο νϑῦϑ ἰῃ Ἑςοδά. π)8]6 γε)εεῖιι5 
[πεταῖ ροβῖ εὐ 4υἱ πυης οὶ 841, ἴΓᾶ- 
ἀποῖῖ5 ἴῃ Ευτορᾶπὶ ἴγῖ θ0.5 Αϑἰ ὉγΡΊθυ5 : 
Ὧ08 ΓΟΙΤ. 

846. Ργοὸ Κύαγρα, ἱρποῖο φοορταρ 8 
Πομλΐη6, ἰεξε Τάναγρα, υἱ κιιρτὰ ἀϊεῖιηι 
δάν. 844. 

811. Οοἠά. Μυχήνη, Πάνθεια, σου Τὰ 
Ἰηθί Γι πὶ : Π08 ΟΟΥ̓ΤΣ. Οείοεσυμι Πάνθεια 
ἱρῃοῖα εϑῖ, ὑγο 48 νυἱάείυν στϑροῃθηάδ 
Πανόπεια, Ῥμοοὶά 5 υγ5, οἰδὶ Πανοπεύς 
βϑρίυ5 ἀἰοὶ 5011, υἱ ΧΙ, 815. 

850. Οοἀά. ὁππότε ργὸ ὁππόσα : 085 
φοττ. (δἴσθγιιτα ἄς γὰρ ϊβ Αϑ1α Ορῖθι5 οἰϊπὶ 
τοϑι θη 15, εἴν, ΤΥ͂, 142, 544. υπάδ 
ἢφο Παιιδῖα, οἱ υἱάδ ποῖ. 
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Εἰχοσάχις τοσσοῦϊ τοι] ἐν ἀσσοίδι θητεύσουσιν 

355 ἰταλοὶ ἐν πενίη, ἀνὰ μυρία δ᾽ ὀφλήσουσιν. 

χλιδανὴ ζάχρυσε Λατινίδος ἔχγονε Ῥώμης, 

Παρθένε, πολλάκι σοῖσι πολυμνήστοισι γάμοισιν 
Οἰνωθεῖσα λάτρις νυμφεύσεαι οὐχ ἐνὶ κόσμῳ. 
Πολλάχι δ᾽ ἁδρὴν σεῖο χόμην δέσποινά τε κείρει, 

36ο Ηδὲ, δίκην διέπουσα, τὰ οὐρανόθεν ποτὶ γαῖαν 
Ῥίψει, ἐκ δὲ γαίης πάλιν οὐρανὸν εἰς ἀνεγείρει, 

ττι βροτοὶ φαύλου ζωῆς ἀδίκου τ᾽ ἐνέχοντο. 
ται χαὶ Σάμος ἄμμος, ἐσεῖται Δῆλος ἄδηλος, 

Καὶ Ῥώμη ῥύμη τὰ δὲ θέσφατα πάντα τελεῖται. 
3260 Σμύρνης δ᾽ ὀλλυμένης οὐδεὶς λόγος ἔχδικος ἔσται, 

ἀλλὰ κακαῖς βουλαῖσι καὶ ἡγεμόνων χκαχότησιν. 
Εἰρήνη δὲ γαληνὸς ἐν ἀσσίδι γαῖαν ὁδεύσει. 

Εὐρώπη δὲ μάκαιρα τότ᾽ ἔσσεται, εὔδοτος αἰθὴρ, 

Πουλυετὴς, εὔρωστος, ἀχείματος, ἠδ᾽ ἀχάλαζος, 
70 Πάντα φέρων καὶ πτηνὰ καὶ ἑρπετὰ θηρία γαίης. 

μακαριστὸς, ἐκεῖνον ὃς ἐς χρόνον ἔσσεται ἀνὴρ, 
ἑ γυνὴ, μαχάρων χενεήφατος ὅσσον ἄγραυλος. 

Εὐνομίη γὰρ πᾶσα ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 
ἵξετ᾽ ἐπ’ ἀνθρώπους, ἠδ᾽ εὐδικίη, μετὰ δ᾽ αὐτῆς 

3)5 Ἡ πάντων προφέρουσα βροτοῖς ὁμόνοια σαόφρων, 

Καὶ στοργὴ, πίστις, φιλίη ξείνων - ἀπὸ δ᾽ αὐτῶν 

δέ τε δυσνομίη, μῶμος, φθόνος, ὀργὴ, ἄνοια " 
Φεύξετ᾽ ἀπ᾽ ἀνθρώπων πενίη, καὶ φεύξετ᾽ ἀνάγχη, 
Καὶ φόνος, οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες, καὶ νείκεα λυγρὰ; 

380 Καὶ νυχτοχλοπίαι, χαὶ πᾶν καχὸν ἤμασι κείνοις, 
ἀλλὰ Μακηδονίη βαρὺ τέξεται ἀσσίδι πῆμα, 

Εὐρώπης τε μέγιστον ἀνασταχυώσεται ἄλγος 

-- 856, 844. Ἀοπιδ ΡΥ δίσοσοβ ΣΟΓΊΙΩ ΥἹο68. --- 368, 544. ϑ'8πηο8, ὨεἾο5, 
ΒΙΏΥΤΙΔ ΡΟ γα, οσυπηηυς 115 Ἀομηὰ 1088. --- 367. Ῥὰχ ο1πὶ [εἰΐχ πῃ Αϑἰα, [δῃ ἴῃ 
δυάδα 50} Ῥογβδγυμι γορίθιι }], --- 381, 544. ΕἸηἰβ αἴυϊυγυβ μυϊς ργοβρογ δῖ! ὃχ 
Μαοοάοηϊα [ πορα 50} Αἰθχδηάγο εἰ ι84ι6 5: οββοῦθι8], δῖαας εχ ζϑηῖο φυδάδπι 

8354. Οοά. τοσσοῦτον : Π05 (ΟΙΤ. ἴτα νἱάβ Υ111, 580. θεΐῃ Λατινίδος ἔχγονε 
855. ἴῃ ὅπ βθῆβιβ Ο᾽βουΓι5 : υνἱάοῖυΓ “Ρώμης 1ρ8ἃ δεῖ Ἀοχῃᾶ : εἶν. Υ11], 15. 

ἰδηθη ἀνὰ μυρία χων] 85 56βϊογ πὶ ἢγ 451, 854. Οἰτ. Αροῦδὶ. σἂρ. 1Ἷ, νυ. 2, 
τἱδάδ5 οὐτηυ αγο. 544. Ῥτγοςὶ δαῖεπι 56ι μνήστορες ᾿άφτ 

856. Οοἀά. χλιδανί (515), 6χ Ἰρῃοῖο 58ιπὶ αυἱὶ ἰηῖγα, 418, ἐρασταί. 
Ῥδυρδγοχυθ [επιϊπίπο δὐὐθοϊ νυνὶ φυοά ῃΏ-ὀ 859. Δέσποινα εοἰ Βοτγίυπα : τἰάδ ποῖ 
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ψΊοΘμοβ ἰοῖϊο5 [14]05 Αβιαῖοα 161} 

355 ΘΟΥΥΠΠῸ δαάϊοοῖ : πδς 516 Ἰδπλθ ΟΠΊηϊ8 50] νθηῖ. 

Ο π|0]]15 ἀϊνεβάμα [,ιης 811 Ἀοπιθ, 

6 Ιο115 ἀυγοόσχαθ ἤμποηβ, ἸπΠοπαϑῖα ΥὙἹΓΑΡῸ, 
ΕΡτῖα τ}}}6 ργοοῖβ 065, Δ πο Π]ά4ὰ6 65. 
ϑΦΡ6 ἘΡῚ νϑ]] δῖ ἰθθγοβ ποτὰ ἀυγα σάρ1]105, 

36ο Επ᾿ ρωπᾶβ γορϑίθηβϑ, πυπο ἴα ἀθ νϑυῖ!ο6 6680 
Ῥχγοόμπᾶπῃ δΙἬϊροι Πυπ|}. πὰπο Γυγϑα5 84 δἴμοσα [0] εῖ ; 

ῬΓΑΥῚ δ60 ΠλΟΓΘ5 ΠΟΙ ΠΠῚ, ΡΘΓΎΘΙΒΆΩΏῈ νἱῖδ ! 

ΕἸοῖ ἀγθηᾶ ϑϑηηι5: Ὠ6]ὺ5 ἀοϊ οἷα ἸΔ 6011 ; 
ΕἸοῖ Ἀοπμᾶ συΐμᾶ,, οἱ ρτοαϊοῖα οπληϊα ΒΘηϊ. 

265 Νυ]άχὰς ΥΙϊ ΘΠΊΥΤΙ 8 ΡΕΓΘΌΠΙΙΒ ΤΩΘΠΠΟ : ΡΓΆΥῚΒ 

(0Π81}}}15 οαραχας ἀπουμτ ργοουπιθοὶ ἱπυϊία. 
Ῥαχ δυΐοιῃ ἴε]1χ Αβια ἀοτη Δ ὈΙῸΓ ΟΓΊΒ, 

ΕὈΓΟρΑΠΊ4α6 Ππηδηδῖ 5018 Οριϊπη 7) ἔεγι]α οϑἰαπι, 

Νϊ6, ρθη Π6, ΘΆΓΘῺΒ ΠΙΠ1158 οἴ στα απο 58 δ, 
370 Οὐηπιβ ἰαγρὰ θγεηβ, ρεουάαπιὶ ρσθηυβ δἴαιιθ νΟ] Ἰ ΟΓΌ ΠῚ, 

Ο πίπηϊατ ἔο χ,, ΠΠὰἀ 4αϊ νἱνοὶ ἴῃ δναπι, 

56 νἱγ, 56ὰ ται ον ' Οὐα 165 Βηριππῖυγ ἃπλοθπθ 

Ἐογτυπαΐογαμη 56468. ΝΝαιηχαθ φίμογα ἃὉ αἰΐο 

Τυβέια, οἱ ἰαραπι ΥἹροΓ, εἴ ΘοΠοΟΓαΪΆ τ0}}}}8 

370 Απϊοίεγθη ἃ ῬΟΠ15, [οΓΓᾺ5 ᾿ηνιϑεῖ, ΠΟΥ ]ῸΘ 

Μυΐυυβ. Ποβριθ4ι6 Πἀ65 : ἀβῖ πρσορα ἰοηρα 

Ὑ15 ΔΡοτγιῖ, ΠΙνογ].6 τη] 8, ἀδηλθπίϊα οἱ [τὰ. 

Ῥαυρεγῖαβ οἴϊαπι, ἀυγααε ᾿π]υτῖδ 8οτ 8, 
ὕδμάεβ, εἴ ποοιυμδ [1165, ΓΙΧΘΑᾺ6 πιο  θϑῖδθ, 

38ο Εἰ ποοΐυγηδ Ἀρϑγαηι ἔαγῖα, εἴ σΈ 05 ΟὨΊΠΘ Τη]ΟΤΌ ΠΏ. 

Αβι Αβξιῶ ἔλια]α Μδοθάοῃϊα ἄβρογὰ ναΐπυ8.. 
Ἰπεγοῖ : ΕὈσορυθ ἀοΪοσ βυοογεβοθῖ ΔΟου 5 

ϑαῖυτηί ποῖμα [ Ἀοτηδπᾶ περ], φυδ αἰϊφυδπάο ΒΑΡΎ ]οπα ᾿ρβϑτ βυρίξεῖ [ν]άθ 
ποῖ. δὰ ἢ. 1.1, οσῃ πὶ υπηχυθ ἰθγτατγιπλ ἀοτμηΐπα ἀϊοοίαγ, ΠΟΠ ἰδιηθη ΠΩρΟΓΪ πὶ 867 15 
Ῥοβίου!5 ἰγα δηλ ββι τᾶ. --- 

863, 54. θ6 ϑαῖηο εἱ Ὠεῖο, εἴν. [Υ͂, 

91, .4ᾳ.; ΥἼ11, 165, 54ᾳ. 6 οι 51}6}}10 
δυΐεπι ῥώμη ῥύμη, 5ετὶυ5 ΔΠ10, υἱάς 
ΠΟΙ. 

866. Οἴν. ΥΠΙ1, 162, οἴ Υ͂, 11, εἴ Ἰοσος 
10 οἷϊ. 

41)1,. Ἐχ ΤΥ, ν. υἱῖ. 

812. Ἄγραυλος, δι ρρὶ. γῆ, 5 ϑιδῃ- 

νὰ οἵ ᾿ῃβοϊθηῖου ἈΪῸ 5.1 ῸΓ ῬΓῸ δ; 
ν8}16. ΑΔ αγ δυΐομη χενεήφατος, « ἴᾶ- 
«Βυΐϊοβᾶ». πὲ αυϊά φοη}}} ταγτΠοϊορία 
σομοράὶ νἱάἀθαῖυγ. 

819. Βοπὶ ᾳιϊάαπη οοἀά. φθόνος ΡΓῸ 
φόνος : 8η Π26]11|5 

482, ο]ορθαῖ διγυνίυ5 Εὐρώπῃ. Ηἰς 
οἱ {τε8 544. Υογϑ5 ΓΕΡΟΙΠῚ Ἰεροηῖυῦ 
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᾿Ἐχ γενεῆς Κρονιδῶν τε νόθων, δούλων τε γενέθλης. 
Κείνη καὶ Βαδυλῶνα πόλιν δεδομήσετ᾽ ἐρυμνὴν, 

985 Καὶ πάσης ὁπόσης ἐπιδέρχεται ἥλιος αἴης 

Δεσπότις αὐδηθεῖσα, κακαῖς ἄτησιν ὀλεῖται, 
Οὐ νόμον ὀψιγόνοισι πολυπλάγχτοισιν ἔχουσα. 

ἥξει χαί ποτ᾽ ἄπυστ᾽ [εἰς] ἀσσίδος ὄλδιον οὖδας 
ἀνὴρ πορφυρέῃν λώπην ἐπιειμένος ὥμοις, 

290 ἄγριος, ἀλλοδίκης, φλογόεις " ἤγειρε γὰρ αὐτὸν 
Πρόσθε κεραυνὸς φῶτα - καχὸν δ᾽ ἀσίη ζυγὸν ἕξει 
Πᾶσα, πολὺν δὲ χθὼν πίεται φόνον ὀμόρηθεῖσα. 
ἀλλὰ χαὶ ὡς πανάϊστον ἅπαντ᾽ Αἀἴδης θεραπεύσει" 

ν δὴ περ γενεὴν αὐτὸς θέλει ἐξαπολέσσαι, 

395 Ἐχ τῶν δὴ γενεῆῇς χείνου γένος ἐξαπολεῖται " 

ῥίζαν ἴαν Ὑὲ διδοὺς. ἣν χαὶ χόψει Βροτολοιγὸς 

ἔχ δέκα δὴ χεράτων, παρὰ δὲ φυτὸν ἄλλο φυτεύσει. 
Κόψει πορφυρέης γενεῆς γενετῆρα μαχητὴν; 

Καὐτὸς ἀφ᾽ υἱῶν, «ὧν ἐς ὁμόφρονα αἴσιον ἀῤῥης; 
Φθεῖται χαὶ τότε δὴ παραφυόμενον κέρας ἄρᾷει. 

ἔσται καὶ Φρυγίη δὲ φερεσδίῳ αὐτίκα τέχμαρ, 
ὁππότε χεν Ῥείης μιαρὸν γένος, ἐν χθονὶ [δα] 

ἀέναον ῥίζησιν ἀδιψήτοισι τεθηλὸς, 
Αὐτόπρεμνον πανάΐστον ἰῇ ἐν νυχτὶ γένηται; 

4οὐ ἣν πόλει ἀντάνδρῳ, σεισίχθονος [ἡ ννοσιγαίου 
ἣν τότε φημίξουσιν ἐπωνυμίην Δορύλαιον, 

-- 388, .524ᾳ. Βοχ ξενυ5 [ ΗδάτΊδηιι5, τ ΠΟ 15 χυϊάοτῃ τοῖν Ἷ οχ ᾿πρτΟΥ 50 Αβίδῃὶ 
[1ὰ 661, Ζυάδδπι ἱπνδάεϊ, τωδφπδηηι6 εἰ τοριοηὶ οἰδάθηι ἱπιροτγίδθὶϊ, ᾿ρ86 ΤΟΣ 
Ῥογιυγυβ, Βογθὰθ ὑη0 δ ρονγβι 6, χαὶΐ ἃ {}}15 οσοἰάεῖυτ [5ἰς δυδεοτιμῃ ἰμν!άϊᾶ δοῖῖ- 

1. ΧΙ, 200, 54., 101 ἰᾶχῶθη ἀθ ΑἸδχϑῃ- 
ἄτο Μαᾶρηο, πο υ σης ἀς Ἀοχμᾶ : Υἱάςε 
Ργαῖ. δὰ πος νοὶ. Ῥγὸ ἄλγος Ἰθ άδτ 16- 
ξεῖυγ ἕλχος, ἰοτῖα356 ΠΟῊ ΠΊ8]6. 

888. Οοἀά. ρἰεγίαυς χρονίδων ναὶ χρο- 
νιδῶν, ρῥαιιοίοτε8 χρονίδαο : υἴτο) θεῖ 
Ιηοάο, ϑαῖυγηι πϑροῖθϑ ἠ τὶ (1ἃ οϑῖ, [4150 

ἀϊςῖ1}) εἰς ἀοοισηδηῖυγ, πορο Ἀοπηδηὶ. 
Οοὐά. ἀείπάς δοῦλον ργο δούλων, 8}5- 
4υ6 ϑγηπίαχὶ οἱ ἀῦϑφιθ 86 η581:, Ζιιυτα ἤι- 
Εἰϊϊνος πῃ δϑυϊυπ) σοηρτιοραῖοθ, θοβϑάθμι 
ΠΟΙΏΡΟ Ἀοπιδη05, ἢϊς ᾿π|6} Πρὶ οοτγίυχα 511. 

981. Οἰτ, Ὠδηὶοὶ., οᾶρ. 11, ν. 4. 
8388. Οοἀά. οτηπεβ, ἄπιστ᾽ ργοἄπυστα, 

ἃς ἀρίπάο ἐξ ἀσσίδος : {ΓΛ 116 ΠΟ5 ΘΟΥΤ. 
δὶ δυΐοτῃ ποθ ὶ5 Ἀσσίδος ἱερὸν οὖδας υ- 
ἄφα, αυδ οἱ Ἀσίη ἀϊσοῖουγ Ἰηΐτγα, 391. 

892. Βοουτγτοῖ ἰάσχῃ δυῖ 51}}}}}5 ἡϑυδιι8, 

ΧΙ, 218; 564 'δ0ὴ᾽] ὀμόρήεντα. 
3498. δὶς πανάϊστον ἱπίτα, 404, τὲ 

υἱάα ποῖ, εϊμάς θεραπεύσει μ)0}}15 αεῖ 
ΡῥτῸ θερίσει, ΒάτΡᾶτο ἰϊςεῖ. 

396. Οοάϊοοβ 4} γε ἤοπ μᾶροηῖ, νυἱ- 
ἀε]ϊοοὶ ἴῃ διδούς ργίοτεῖ ργοἀμοθηῖοϑ, αἱ 

ἰηΐγα 412. 86 βθιϑιι εἴγ, γαῖ. δὰ ἢ. ν. 
891. Μοϊᾶρμοσα Ἵογτυυπι ἀιυοῖα αβῖ 

ὃχ Ὠδηϊεῖο, ο. Ἴ, νυ. Ἷ, 544., 28, 54. νοὶ 
εχ ἀροοβϑὶ. ς. 11. 
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ϑαῖαγηι ἀς ρσοηῖα ποί[α 56 ν 5106 οΥθαῖδ. 

114 φυϊάειι να] ἀπ πλυγὶ8 ΒΑ γίομα ἀουηδθιι, 
385 Εἰ χυᾶ 80] ταάϊαῖ, ἰοϊαπιὶ ΓαρΊμα ΡῈῚ ΟΡ 6 πὴ 

Βιοῖα, ἰγαἢ δῖ πο γϑπι ἔαῖ4}} οἶδα 6 ΓἰΠΠ8 ΠῚ, 

Νόοη δὰ τυ νᾶροβ ᾿θραπι Ἔχ ΒΌΓᾺ Ποροῖθ68. 
Πεβοοπάσι σα θιἴυ8 66 ἴληάο δυά!τω8 1ῃ ἌΡΤΟΒ, 

Ἐξ οα8 ἄρτοϑ Αβι6, βρθοϊδηυ8 δηλιοῖα 
390 ῬΌΓΡυΓΘΟ, Υἱν ἸΠἸΖαυ.5, ΔΊΓΟΧ, ἸΟΓΓΘΏΠΙΟΥΙ 1ρ6Τ|6, 

ΕὙ] απ ρσορπδῖυ5. Εδγεῖ Πῖηο Αβιαιοα ἀυΓΌΤΩ 
Τοεγγὰ Ἰυραπι, τυ] τυπηχσαθ Ὀῖρ6ῖ τηδἀείαοϊα ΟΥ̓ΆΟΓΕΠΙ, 
ϑ6α ἴδίηθῃ ἤὰπο οἰΐδπη ἴα 15 ἀδπιοῖοι Οτγουδβ, 

Επτ φυαοταμι νοϊαϊ! ργοθηὶ ἀ6 16 γα, ρϑγ 1105 
Ργορθηΐθβ οδἀοὶ ᾿ρ8ᾶ υἱγῖ. ΟἼΡΡῈ ὑπὰ πη! 6 Ὀ 
Ἐχ 1ρ80 ταάϊχ, Ζυᾶπι Νῖδγϑβ πουηιοῖα 86 δ], 

Αἰἴχὰθ πονᾶπὶ ρἰδηΐδπι ἀδηΐβ 6 σουηΐθυβ δαει. 
Ῥυγρυγοθθθ ῬΓΟΪῚ5 ἔδυ ΘἸΌΣ ΤΔΓΊ5 ἃυοίου, 
Ῥεγυθ 5:105, βυ8 4008 ἴῃ Τορτα νορᾶζιϊ, ΔΙ ΠΊΠΟΒ 

άοο Οοοϊάοδι : δἀπδῖαπι τορηδρῖῖ ἀθπί4αθ σογηα. 

Ἐτγυρίβεγα 564 δγαηῖ ῬΗΓγρΊθ ἴαπιὶ ρ6551:Ππ|8 51:58, 
Ουυμα ραη8 1|ὰ ἈΠΒ665, ν11}}}8 ρο]] ἴα παίδῃα!5, 
Το ]υγῚ ΠΧ δ6 δοῦθ 18 γα ἀ10 108 ΠέΓΘΏΒ, 
ὕμα ποοῖδ ταεῖ, ροηϊ! υβχαα ροσὶθιῖ, τὰ ὑτθς 

άοδ Απίδπατο, αυδί ἴὰπο Πογυ]αῦπι ποιηϊπα ἀϊοεηῖ 
Νερίυπαμι ρτγορίεσ, οᾶνὰ 40] ἐπ πάδπηηᾶ 4υδϑ8δαῖ. 

πἰδραῖ : νἱάα Ῥγωΐ.), ἀδίιιγιβ ἀοίπάβ δἰΐεπο βιισοεββοσὶ ἰοοῦπι. --- 401, 544. Μοῖυ» 
ἴειτα ρτανὶς ἴῃ ΡὨγγρίδ οἶγοα ὑγρόπὶ Ὠοτγ διιπι, χαὶ πιοῖυ5 Ππεδάϊε [ Βοπιδη}8} 

με υτα ροτγιοηάει ᾿πιθοιϊπαπι, ογξυγυπι ὁχ ποιαίηυπι αφυογυπιάλπι ουρ᾿α δῖ6. --- 

499. Οοαά. ἴῃ ἤπε ἄρης νεὶ ἄρρης, 5'πε 
86Π811, ΡΙῸ 400 ΠΟ5 ἀρχῆς 50.350 |ΠΆ ΠΗΓ; 
Π181}] ἴδῆθη ἀοβηϊτηι5. Εἰ5ἴ ΘΠ πὶ ΝΟΓΒ115 
Οσληΐῃο σοτγτυρίυϑ εἴ ἀεορογαῖιβ, ἐγαῖϊαιδ 
͵8πι 1Δ}15 φΦεῦ]ο 1Π] ἀδδιποπίθ, υἱ! ρᾶ- 
τεδῖῖ ἐσ Ὁ} 11π|15 ΘΙ] 115. ΠΡ γῖ58. β6ηβι5 
γα] }6 τἹάθιυγ ἀφ᾽ υἱῶν ὧν ἐς ὁμόφρονα 
δέξεται ἀρχήν, 5εὺυ 51π|}6 414. ἱἜροΓαῖ 
ΘΙ Ρ.}Π5ῖ6 ΠὈγιὶ ΧΙ ἀφ᾽ νἱωνῶν, εἰ ἀε δυ- 
ἀκὶς πιο] οχοταῖ : εἶν. ΧΙ, 48, δ6, 100, 

εἴ δά κἰηρυϊος ἰοοος υἱάς ποῖ. 
40] -409. Οἴν. 1, 181, 544. οἴ Δ θο 

Ἰοοος οτῖοβ ρυῖᾶὰ ἐχ δηϊαυΐογε δ΄ χυο 
ογδουϊο, ἀδ αυο νἱάε ποῖ. δά Β. Ι. 

402. Οοἀά. εἰ εἀά. ῥεῦμα 51πῈ 56η8ι::, 
Ὁ] πος δίᾳ οοπ]δεῖμλι5 : εεἱ θηϊπὶ δος 
ορ ποῖοι ἰη 5.0 γ}}}π|5 ἔγοαυεη5, υἱ συρΓα, 
(80, πεᾳιε ρᾶξζᾶπο, 56εἀ ρμοεῖϊςο 5εξΏϑι 
δοεϊρίεπάσπι. Αἱ 110.1, 185, χῦμα ποῃ 
τ 6] 105 ΄συδηὶ ῥεῦμα 5ςτὶρίυπι εϑῖ, αἱ Γιπ- 

406 ρᾶγίῖογ ἐσ πἰτϊα γα ΟΠ 6, 
408. Εχ Ἠοβιοάο, 117]. 
404. Μαρὶς ρἰδοεγεῖ ἀϊστον, 1], 181. 
405. [δρεπάνι νἱάεϊυγ σὺν πόλει αὖ- 

τάνδρῳ,υἱ [4,181], καὶ πόλεις αὐτάνδρονς, 
Ουϊὰ δοΐπι Βογγΐδο οοπηπιυης οὔπὶ Ἂν- 
τάνδρῳ 9 υιἷϑὶ οἷς ρῥγυ5 Δρρεϊ δῖυπι ρυίες, 
φυοὰ νδηυπὶ 651. 



106 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

ἀρχαίης Φρυγίης πολυδαχρύτοιο χελαινῆς. 

στ᾿ ἄρα καιρὸς ἐκεῖνος ἐπωνυμίην ἐνοσίχθων " 

Κευθμῶνας γαίης σχεδάσει, καὶ τείχεα λύσει. 

άτο Σήματα δ᾽ οὐκ ἀγαθοῖο, κακοῖο δὲ φύσεται ἀρχή᾽ 
Παμφύλου πολέμοιο δαήμονας ἕξετ᾽ ἀνάγκας, 

Αἰνεάδας [γε] διδοὺς αὐτόχθονας, ἐγγενὲς αἷμα, 
ἀλλὰ χαὶ αὖθις ἕλωρ ἐπὶ ἀνθρώποισιν ἐρασταῖς. 

ἴλιον, οἰκτείρω σε " κατὰ Σπάρτην γὰρ Βριννὺς 
415 Βλαστήσει περιχαλλὲς ἀείφατον ἔρνος ἄριστον; 

᾿σσίδος Εὐρώπης τε πολυσπερὲς οἶδμα λιποῦσα" 

Σοὶ δὲ μάλιστα γόους, μόχθους, στοναχάς τε φέρουσα 

Θήσει - ἀγήρατον δ᾽ ἔξει χλέος ἐσσομένοισιν. 

Καί τις ψευδογράφος πρέσθυς βροτὸς ἔσσεται αὖθις, 

Ψευδόπατρις " [δύσει δὲ φάος ἐν ὁπῇσιν ἑῆσιν ] " 
Νοῦν δὲ πολὺν, καὶ ἔπος θ᾽ ἕξει ἄμετρον διανοΐας, 
Οὐνόμασι δυσὶ μισγόμενον - Χῖον δὲ χαλέσσει 

Αὐτὸν, καὶ γράψει τὰ κατ᾽ ἵλιον, οὐ μὲν ἀληθῶς, 
Αχλὰ σ[ο]φῶς, ἔπεσι γὰρ ἐμοῖς, μέτρων τε χρατήσει" 

4.5 Πρῶτος γὰρ χείρεσσιν ἐμὰς βίδλους [ ἀνανείμη]. 
Αὐτὸς δ᾽ αὖ μάλα κοσμήσει πολέμοιο χορυστὰς, 
ἔχτορα Πριαμίδην, καὶ Ἀχιλλέα Πηλείωνα, 

Τούς τ᾽ ἄλλους, ὁπόσοις πολεμήϊα ἔργα μέμηλε. 

Καί γε θεοὺς τούτοισι παρίστασθαί γε ποιήσει» 

ά3ο Ψευδογραφῶν κατὰ πάντα τρόπον, μέροπας χενοχράνους. 
Καὶ θανέειν μᾶλλον τοῖσι χλέος ἔσσεται εὐρὺ 

ἴλιον [ἀμφί] . καὶ αὐτὸς ἀμοιθαῖα λέξεται ἔργα. 

-- 414, 5344. Βεϊ πὶ Ττοΐδηυπι [ἀῃ ιο ἰοτῖδ886 ῥγϊοτὶ 118 Εἰ ποδάδσυπι ΘΠ] 0.6 

ἱπιτοάιυοῖυτῃ ὃ]. --- 41θ-482. Ποιλογυ. --- 

401. ἀοηΐος μελαίνης,, 261. 
ἅ11. Οοἀά. ἕξετ᾽, υἱ Π05, ΡΓῸ 4υ0 ποϑ8 

ΟἾλπι ἕξει, 564 ἢυ}}ὰ 38115 Ἰἀάοπθᾶ οδυ88: 
δϑῖ δηλ δΙΟΥ} Ἰπυτ τη μά πηι 

412. Οοαἀά. νεὶ δέ ῥτὸ γε, ναὶ πυ]}]8πὶ 
᾿δορυΐαπὶ ΒΔ)νδηῖ ; οἵ [ογίδϑϑε πυ}] πὶ παᾶ- 
᾿τυ5, Ρῥυίοσε Ἰἰοοῖ πῃ διδούς τ24]6 ΡΓο- 
ἀυςῖα : εἶτ. δυρτα 396. 

ἀᾷ. Οοἀά. ἀλλά τε αὖθις νοὶ ἀλλά τε 
χαὶ αὖθις : 5ε4 ᾿Ἰά6πι τη] 5 ἰηΐτα, 441, 
ἀλλὰ μεταῦθις. Σιοροτγαῖ πος ναϊεϊπιυχα οἱ 
ἀε Ἀοπιᾶ δοοδρεγαῖ ΒΥΖΘΠ ἸΠι5 ̓ ιἰϑιοσιου5 

Νίςοῖδβ ἀδ ΑἸεχ. 1[Ξ880. ἴ : Ὦ περίπυστον 
πρᾶγμα Ῥωμαίων ἀρχὴ, οἷοί σὸι ἐπαν- 
ἔστησαν ἐρασταί. 

414. ὙγΡΊΠΟ φύοααο 651 ἤεϊθῃδ « Τγο- 
«Ἶ οἵ ραϊγία' σοσωτηῃ}8 ΕΥΥΠἢΐ5», ΖἘΩ. 
ΙΠ, 513. ἢος δυῖοπι νοὶ 51π}}}6 οσδοιυΐ πὶ 
αἴΐεγι ἰδηαιᾶπι ἐχ Ὠοϊρμιος ΘΙ Ύ]}α οἂγ- 
ΤΑ ΏἾθιι5 Ῥαιιβδηϊας, ΡῬμοοῖςο. ὃ 12; ἴδη- 
4υ8πι ἐχ ΕΥγτται 1,δοϊδπῖι5 (Ὠυς, υἱ 
ΥυἹάδῖιγ, Γαβρι ο θη 8), 110. 1, σᾶΡ. 6, φυδπὶ 
εἴϊδπὶ δάϊ ἀδ ἴτὰ ἢεὶ, οἂρ. 22. 

19... 544. Τοῖυϑ μὶς ἀ6 Ἠοπλοτο Ἰοουδ, 



ΒΙΒΥΠΓΙΝΟΒῸΝ 118. ΠῚ, 3. 101 

Ηοο ετξ δπιίχυς Ρηγγρίε δου πλ8}} 6 ἔλα : 
Ηδς νεσὰ ροϊογιηΐ Νεορίμαηιία τε ροτγα αἸοΙ, 

Ουῶ ἰαιθγαβ ρδηάθηϊ ᾿θυτάγαμ, εἴ πλοῖα Τυπιροηίΐ. 

άτο Τιγιβῖα σχυϊάδηι ἔδϊαπι, 564 τγ15118 ΟἸΏ]Π6, 48 η60 
ΑΥ̓ΒΆΓΟΒ ἰοῖο ργωϑαριοῖ οὔθ α τὰατηυ] 5, 

ὐπιδαάδδηθε, σϑηυ5 ἔγαϊγαγα ᾿οοῖ ἹΠαΙρ ΠΑΓΌΠῚ, 
Β611ο 1τδγυτῃ ἀἴφας θγαπ ργάδπι ἔΌΓ6 ΡγΟρῖεσ δῃηδηῖθ8. 

Πιοη, θὰ ἴ ΠῊΊΒΟΓ6Β0Ο ἴὰ] : ΠΔΠ| ΟΥαβοθὶ ΕΓ ΠΗΥΒ 

4τ5 ϑραγίδηδ, ᾿πβιρη 8 δοῖδ, ΘΟ] ργαπάδαιμα ἔδι15, 
Ευτορῶ αἴχυς Α581:2 σδγπιθη ΘΟΠΙΤΩ 6 Π1Δ] ΟΥΊῺ ; 

ϑ6α ΌΌΣ ΘὈΠΊΡΓΙΠ.1Β σουλιτα8 ἸΔΟΥ]8564116 ΟἸΘΌΙΪΪ, 

᾿ξ συχλιῖβααθ 1.18 οἴου πι οἶαγα [δγοῖαγ. 
ἴδ βεῆθχ νϑηϊοῖ ξ]ΒΟΓ ΠῚ βου ρου, εἴ ἸΡΒῈΠὶ 

42ο Νίοητ 5 Ραῖτ ὨΟΙΏΘΩ : οὔἱϊ ᾿υΠγ1η8 ν]88 

(5888, 864 ἱπρθῃ! Υἱ8 Ρ] ΤΊ πα, νΟΧ΄Ὸ 6 ΒΟΠΟΓῚΒ 
Αρῖα πηοάϊβ, εἰ ᾿ΐπσὰα ἀυρ]εχ. Ομοη 1Ρ86 σαπθπάο 

Ναῖδ! πὶ ἃρῃοβοοῖ : ρεβϑίδβααθ 84 τηρθηϊᾶ ΤΓΟ]8 

Ἐδ65 οαπῖα τεΐεγοϊ, ΠΟ ΥΈΓΘ, δβιοὰϊ μα οθυηῖ, 

564 ἀοοῖθδ, Π8ΠῚ β8ξ8ρ6 ΠΊ615 ὙΘΓΡΙΒ.Ὰ6 τη ἀ]8686 : 

415 Ουΐϊρρε πιθ08 ΡΓΙΠΏῈ8 ΠΙΌΤΟΒ Θυ Ϊν γα πουϊῖ : 
ΟΥὐμαριῖψαθ ἀποε5 ΔΡπιοσαπ ἰᾶἀ6 ΒΌΡΕΓΌΟΒ, 

Ηδεοΐοτα Ῥυϊδιλ θη οἵ Αοἤ]] θὰ Ῥοϊοπα, 

Αἴχαδ 81108, φυϊθ5 εβϑὲ υἱτῖϑ ΤηΔν ΓΙ ΟΟΓΑΙ. 
Ου]η ἔδοϊοὶ ἀἴνοβ 11118 ἃ551:5ῖ6 Χο, ἔαϊβο 

430 51ς νοοϊδπ8 Βοιηῖη65 ἤυχοβ ἰεῖμοαας βερυ]ῖοβ. 

ΝοΥβ εὐὶϊ "ΠΟ ατα ρούλοσ, 4] ΠΟΡ1]6 οἰΓΟ μα 

Πίομ οοοϊάοτίμῖ, ΄υαοτυπι οαῃθῖ ᾿086 ἰΡΟΓαΒ. 

ΤΟΟυγβυτυβ 1116 αυϊάσπι ᾿ἰργο ΧΙ, 168, 
544., Ἰεοΐοτεπι γναΐ ᾿ηυυπὶ τοταΐτϊ δά 
Ἑσεῖὰ ἐγαρτηδηΐυπι ἃ Ραιιβαηὶᾶ 5ΕΓΎδαπι, 
ῬΒος. εδρ. 24, οἱ φιυξ ᾿ρϑὶ πο8 δἀϊάϊ- 
Τωῦ5 ἔγαρτηθηῖα υθῖοτὶ ΕΠ γεθῶ ἴῃ ἀρ- 

ἃ, δά ἔχε. Π. 
420. Οοἀά. δυσειδέα φάος ὀνοπῆῇσιν ἐν 

σίν, εἰδὶ συοά ῥγῸ ἐν σίν φυϊάαπι ΠΔΡοπὶ 
ἐνήρει, ΟἸΏΠΕΒ 51Π6 5651} : ΠΟΒ Ο(ΟΥΤ. 46 
ἴδιθῃ πῃ ΡὑΓῸ δύσει πιαρῖ5 μΙδοεαῖ λείψει, 

δοῖϊνο βεηϑι,, βοὶ 11, 116. 

421. 85ὶς οοἀὰ. θ᾽ ἕξει, ὉΠῚ Π05 ΟΣ πὶ 
51:6 δυςσίογο δ᾽ ἕξει. 

424. (οἀά. σοφῶς : 56 400 δδι181} 08 

ὍΟΥΤ. θὲ Ἠοχηοτο ἰδηαυδῖ 10 Υ1}16 ρ]8- 
διατῖο, υἱά6 ποῖ. 

425. ἴπ ἔπε ςοα 4. ὀνομήνη, 5126 36ῃ - 
Β11 : ΠΟΘ ΘΟΤΤ. 

426, Απ ροϊϊυ5 δ᾽ εὖ μάλα" 
482. (οἀά. ἔλιον :- ἀλλὰ χαὶ αὐτός : 

ΠΟΒ (ΟΥΤ. εοϊπάθ ῥγὸ ἀμοιδαΐα, φιοὰ 
βΆΪνᾶ ργϑοϊϊδαῖα υἱχ Ἂσδρὶ ροῖοδὶ (πὶ 
[ογτῖθ «οἱς νογϊθηάι τι, « ογοθάριῃ 8118} 

Βαροηῖα νοὶ ΒΡ γα»), ται]ῖο πηδρὶ5 
Ρἰασογαὶῖ πορὶ5 ἀοίδιμα, δίγιν!ο οἰἴδπὶ 
Ῥγορδηῖθ. λέξεται ἀδηϊάιε ργὸ λέξει 50- 
Ιώσυμι 65ιῖ, ςεὰ Βι ΡΥ] υτη. ογβιιβ ἰπἢ- 
οοἴυϑ διι σοττυρῖυ. 
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Καὶ Λυχίῃ Λοχροῖο γένος καχὰ πολλὰ φυτεύσει. 

Χαλχηδὼν στεινοῖο πόρον πόντοιο λαχοῦσα, 

435 Καί σε μολὼν τότε παῖς Αἰτώλιος ἐξεναρίξει. - 

᾿Κύζικε, καί σοι πόντος ἀποῤῥήξει βαρὺν ὄλθον. 

Καὶ σύ ποτ᾽ [ἀρείη], Βυζάντιον, ἀσσίδι στέρξη; 
Καὶ δὴ καὶ στοναχὰς λήψῃ, καὶ ἀνήριθμον αἷμα. 

Καὶ χράτος ὑψηλὸν Λυχίης ὄρος ἐχ κορυφί ἀων]; 
44ο Χάοσματ᾽ -“ἀνοιγομένης πέτρης, χελαρύξεται ὕδωρ; 

Μέχρι τε καὶ [Πατάρων] μαντήϊα σήματα παύσῃ. 
Κύζικ᾽ ὦ οἰχήτειρα Προποντίδος οἰνοπόλοιο, 

ῥύνδαχος ἀμφί σε κῦμα χορυσσόμενον σμαραγήσει. 

Καὶ σὺ, Ῥόδος, πουλὺν μὲν ἀδούλωτος χρόνον ἔσσῃ, 

445 Ἡμερίη θυγάτηρ, πουλὺς δέ τοι ὄλθος ὄπισθεν 
σσεται, ἐν πόντῳ δ᾽ ἕξεις κράτος ἔξοχον ἄλλων. 

ἀλλὰ μεταῦθις ἕλωρ ἔσῃ ἀνθρώποισιν ἐρασταῖς, 

Καλλεσιν. ἠδ᾽ ὅλθῳ δεινὸν ζυγὸν αὐχένι θήσῃ. 

Λύδιος αὖ σεισμὸς δὲ τὰ Περσίδος ἐξεναρίξει, 

45ο Εὐρώπης τ᾽ ἀσίης τε λεὼς ῥίγιστά περ ἀλγεῖ. 

Σιδονίων δ᾽ ὁλοὸς βασιλεὺς, καὶ φύλοπις ἄλλων, 
Ποντοπόρον Σαμίοις ὁλοὸν δείξουσιν ὄλεθρον. 

Αἴματι μὲν δάπεδον κελαρύξεται εἰς ἅλα φωτῶν 

ὀλλυμένων - ἄλοχοι δὲ σὺν ἀγλαοφαρέσι χούραις 

455 ὕόριν ἀεικελίην ἰδίην ἀποθωρήξουσι, 
Ταὶ μὲν ὑπὲρ νεχύων, ταὶ δ᾽ ὀλλυμένων ὑπὲρ υἱῶν. 

Σημεῖον Κύπρου σεισμῷ - φθίσει δὲ φάλαγγας, 
Καὶ πολλὰς ψυχὰς ἀΐδης ὁμοθυμαδὸν ἕξει. 

Τράλλις δ᾽ ἡ γείτων Ἐφέσου σεισμῷ καταλύσει 

46ο Τείχεά τ᾽ εὐποίητ᾽ ἀνδρῶν τ᾽ ὁλοῶν βαρυθύμων - 
ὁμόρήσει δέ τε γαῖα ὕδωρ ζεστόν " ποτὶ δ᾽ αὐτοὺς 

τ κα 488, 844. 1,γεῖα εἴ Ῥγοροητι 8 ΓΡῸ5 ΠΟΙ Ώ.Π188, 4085 ἰηἴες μα οάοη, Ποιαϊηΐβ 
οὐὐυδάδη) [οοτὶ εἶνε ΖΕ 10}} πιδηιὶ [ αι ΐϑηδπι 1116 9] ἀϊ τρί οπάε. --- 436, 64ᾳ. ΑΙἸϊδ 

φυκάδπι Ῥγορομῖ δ εἰ 1γεῖ ὑγρὰς συγ οἰδά!θιυς δἰβοίεμάς [ σοηΐιδα ὶς 
οζμηΐδ εἰ ἰογιυϊα ]. --- 444, 54ᾳ. Ἀμοάυϑ, ἀϊὰ ΠΙΠΡεγὰ, ἰδηάθπ ἰυζυμι δυρίϊαγα εεῖ: 

85. τὸ τότε ῥταβίαγεϊ ποτε. 4υδηλ ᾿ΓῸ ραβδῖνα στερχθήσῃ, « ὀχορῖα- 
481. Ηἰΐς γεγο ποτ᾽ εδὶ 6 ποβϑῖγα 60Π].: « ὈΘΓ5, ῬΓΟΡΙΕΓ ἀἰν 1185 σπου βοουῖδ »: 

πδὰ οοὐά, τότ᾽ Ὠδροπὶ. )εϊπάθ Ἵοοὐά. βοῃδῖ οπὶπὶ ἐρασταῖς, « Δι το5815., οἱ!- 
ἄρη νεὶ ἄρα, υδὶ πο5 ἀρείῃ. Ὠεπίαχιιο ρα ϊ5 », 5ἰσυῖ βιργα 418 εἰ ἰηΐγα 447. 
στέρξῃ πορὶδ χφυϊάοπι τηράϊα νοχ εεῖ, ἴθὩ- ἀκ489. Οοἀά. χορυφαίων, δι ιῦΡαγθαγο. 
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Εἰ ΓΟΟΥῚ ῥγοὶθβ Γγοίθ τηαΐὰ πηι] ΓΔ ΡΙ᾿:; 
Ετ το, ΟΠμα]οθάοη, ρουτὶ βογιϊϊα πηθαῖαπι 
Απρυβῖιπη, τη 18 .110}1} ρορυ]αθιὶ ἃ] απΊη]. 

Ἐχυμπάδηβ ἀνθ] ] εἴ ορθ5 {|}0Ὶ, Ογτῖοα, ρομίιι5. 
Τὰ νιοϊη Αϑ5ϊ|8, Βγζδηϊοὴ, ἈΓΠηἃ ΤΟΥ ὈΙ5, 

44ο 

445 

άθο 

Ετ ρομλῖαβ [π465. εἴ ἰγραπι ΒΔ ΠΡΌΪΠ18. ΔΙΏΠΘΠΙ. 
Ῥχῳωιογθα 511Π}Π|0 ΠΟΙ! ἀδ νϑυῖϊοθ ΤΟ Ὶ5 

Ἀδυσα Ταϑυ Ρ 11 ἀϊν}515 τὰρίρι8 ὑπάὰ, 

Πὸοηθο ἴῃ 846 5κυὰ Ῥαῖδυ!5 ογδοιΐα οθϑϑθηΐῖ. 

ὕγζῖοθ, Ζυδπι ν᾽ποβὰ Ργοροπι 418 ογὰ οογοπδῖ, 

Τὸ οἰγοῦτμῃ τὰπ|ᾶἀα Γεβομαρι ἈΠΒυπήδοιυβ ὑπάδ. 

Τασας ἀἴὰ η0}}1, ἈΠοάδ, κυράϊα, 8]16 80115,. 

ΕἸοτ θ 8, πιά ας ροΐδη8 ρΡ0]}6 015 Οριπι ΥἹ, 

Τπηρογίοσαδ πηᾶγ5 ργΙπιὰ5 Δ]ΠΖυᾶπάο θη 600} 18 ; 

ϑ6Ἃ τυβῖγα : πᾶτῃ ργϑαα ἰἸΟΠΊ  ΠλΠ} ΤΕΆΡΙΘΓΙΒ ἈΠΊΔΏ ΕΠ, 

(δγνισθιηαδ 00 ἀἶνε5 ξογπιοβάαςδ 5Ὲ 4685. 
[,γάϊυ5 αἴ πχοῖῃ8 ΓῈ8 ῬῈυβ1:415 οργυδῖ, οἱ ᾿ὰπὶ 

Ευγορε δἴψυε Αϑ8 ρϑηῖθϑ ᾿τητηδπα ἀο]ερυηῖ. 

ΘΙΔΟΠ]Ο5 νΓΙΆ54116 ἰΓΆ ἢ ΘΠΒ 1Π ᾿ΓΡ Ϊὰ σοηῖα5, 

εχ βνιβ 58 1}1158 [εγοῖ ἄβρεγα θ61}} ρεῈὲγ ὑπ ά88. 

Ἴυμπι ΟΥΌΟΥ 6 ἴθυγα ΤΊΔΏΔΡΙΣ ἴῃ δδάυογα, ἰο ΓΘ ἢ 5 

(δάδ ν᾽ γυπι; 81: πη] ἸΧΟΓΟΒ σαϑίααα ρα 6]}}, 

γιμλ ρα588:5 ἱπίδπάδι, ἤδραπιὶ με [ἀϊὰ ρᾶγθηϊαπ) 

Οοοϊδογυμ, 1116 παϊογαμα τπογῖθ σαἀθηϊυπ. 

ϑιρπα οἴατα ΟΥΡΥῚῚ πηοῖιι5 ἀ4}011 : 1116 ΡΠ ΙΔ Πρ 65 
Ορργϊπηθῖ, οἵ πλ}} 185 ΔΗ] Π185 51π|ὰ] Ἰησατοὶ Οτοο. 

Αἴ νιοῖπα Ερἤθθο ΤΓΔ]118 σομοιι888 ΒΌΡΟΓΡΟΒ 

Αὐμἴοῖ πηυγοβ, Πα! ἀϊᾶααδ τηοπϊα ἀυΓ15 

Οὐνηρὰ8 ; εἴ ο8}1408 Ἰαἴ1668 6 συγριῖα [Πάςη8. 

νά ποῖ. --- 449, 54. Τοῦτα ἸΓΘΙΏΟΥ ἱΠρΟῺ8 τ Ῥογβα, Α8:18 αεἴψιθ Ευτομᾶ. -- 

45], 5.44ᾳ4. ϑ8π|ο5. ἃ Ὠοπλῖηθιι5 Θ᾽ 0115 πιὰ] δάνοςι 8 ἀδνδϑίδο! ο [ πΘπ ΡῈ ἃ 
Ῥμαηϊείρυκ ροβὶ ΡΟΪγογαιῖ 18 ̓γγαπηιάθμ : νἱάθ ποῖ.]. --- 456, 54. Μοῖυ)5 ρτανθϑθ ἴ6γ- 

τϑσυ ΟΥ̓ΡΥΙ, ΤΓΔΙΠΡυ5, ΕΡΙΙ65]. --- 

440. ᾿Ἀνοιγομένης εἴ χελαρύξεται πιο- ἀ40ὃ0. ὑοάά. ἴῃ ἤπα ἄλγη, υπἀρ ἢος 
ἀϊδς ἀσοῖρα νθο65 ΡΓῸ δοί νῖ5. ΟἸἰπὶ ἀλγῇ, πιῖπυ στα βγη ίαχὶ : 564 οοἷ 

441. Οοάἀά. πατέρων, 0δ᾽ πΠο5 Πατά- ἀλγεῖ ῥτγοὸ ἀλγήσει, αἱ Υ,, 19θ, ποιεῖ ῥτοὸ 
ρωνοχΧ ΊῖΥ, 112: νἱὰς ποῖ. ποιήσει, εἴ Υ, 4817, αἱρεῖ ργοὸ αἱρήσει, 

441. Ἰάδπὶ δυρτα, 118, 564 ἀς ἈΠοάο. αι οἴϊδπι οορπδι!οῃὶβ ἰηἀϊοα δυηῖ. 

Ψ κα 
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Γαῖα βαρυνομένη πίεται, ὀσμὴ δέ τε θείου. 
Καὶ Σάμος ἐν καιρῷ βασιλήϊα δώματα τεύξει. 

465 
Ἰταλίη, σοὶ δ᾽ οὔτις ἄρης ἀλλότριος ἥξει, 

ἀλλ᾽ ἐμφύλιον αἷμα πολύστονον, οὐκ ἀλαπαδνὸν, 
Πουλυθρύλλητόν τε ἀναιδέα τε χεραΐξει. 

Καὶ δ᾽ αὐτὴ θερμῇσι παρὰ σποδιῇσι ταθεῖσα, 

ἃ προΐδη στήθεσσιν ἑοῖς, ἐναρί[ξεαι] αὐτήν. 

λος ἀπ᾽ 470 

ἔσσῃ δ᾽ οὐχ Ἴ μήτηρ, θηρῶν δὲ τιθήνη. 
ταλίης λυμήτης ἵξεται ἀνήρ. 

Τῆμος, Λαοδίκεια, καταπρηνὴς ἔῤῥουσα, 

Καρῶν ἀγλαὸν ἄστυ, Λύχου παρὰ θέσκελον ὕδωρ, 
Σιγήσεις μεγάλαυχον ἀποιμώξασα τοχῆα. 

Θρῆχες [ἀπὸ Βύζαντος] ἀναστήσονται [ἀν’ Αἷμον]. 

4γ Καμπανοῖς ἀραύος πέλεται διὰ τὸν πτολίπορθον 

Λιμόν " πουλυετῆ δὲ ἀποιμώξασα τοχῆα 

Κύρνος, καὶ Σαρδὼ, μεγάλαις χειμῶνος ἀέλλαις, 

Καὶ πληγαῖς ἁγίοιο Θεοῦ, κατὰ βένθεα πόντου 
Δύσονται χατὰ χῦμα θαλασσείοις τεχέεσσιν. 

48ο Αἱ αἱ, παρθενιχὰς ὁπόσας νυμφεύσεται ἄδης, 

[Καὶ] χούρους τοὺς ἀχτερέας βυθὸς ἀμφιπολεύσει " 

Αἴ αἱ, νήπια τέκν᾽ ἁλινηχέα, καὶ βαρὺν ὄλδον. 
Νυσῶν γαῖα μάκαιρα, γένος βασιλήϊον ἄφνω 

[Παύσεται]. Οὐ μὴν πουλὺν ἐπὶ χρόνον ἔσσετ᾽ ἀληθῶς 
485 Καρχυηδών. Γαλάταις δὲ πολύστονος ἔσσεται οἶχτος. 

ἥξει χαὶ Τενέδῳ κακὸν ἔσχατον, ἀλλὰ μέγιστον " 
Καὶ Σικυὼν χαλχέοις ὑλάγμασι, καὶ σὺ, Κόρινθε, 
Αὐλήσεις ἐπὶ πᾶσιν, ἴσον δὲ βοήσεται αὐλός.] 

--- (68. ϑδπιο5 ΔΙΖυδη 0 τορίαβ δχοίγιοϊ δο65 [ αἰιΐδη ᾿π 16! χα Ῥο]γογαῖ!ς, εἰ υἱάς 
ποῖ.]. - 464, 544. 11Δ}18 θη ἐχίοσγη5, βοὰ οἷν}! θυ8 ρογιταγα Ρ6}115. --- 410. Α]1υ5 

Δ} [1]}18 νεηϊοῖ Υἱγ 6χ!14}}5 [Νάσο υἱάοἰϊοοῖ Ἀπ ο τὶβῖυϑ ]. --- 471. 1,δοάϊοεα 50} 

468. Οοἀά. ρ]οτίχυς, ἃ προΐίδη στή- 
θεσσι " ἐναρίζεται δ᾽ αὐτήν : 4}}} υἱ ποϑ5, 
ηἰἶδὶ φυοά ἐοΐς ἰοπὶ 5ρίὶ γ᾽ βου δυπῖ, οἵ ἴῃ 
ἤπο ἐναρίζετ᾽ αὐτήν : δἷ Ξξεσυπάδπι ρο6Γθο- 

δῖ Υὔ]ῖ 56] 65 γϑσϑυβ. ὙΙάεῖιΓ 6586 
προΐδη τηρὰϊα νοχ ῥγῸ δοῖϊνα, υἱ ἴῃ ὁράω 
586 06 {, 151 πι8}15 προΐδῃς. 

410. Οοἀά. ροβθῖ λυμήτης, ᾿Ἰποογΐιτὴ 

ουν, δἀάυηϊ πάλιν. 
411. Οοὐά. ἕρπονσα : πο5 ΟΟΙΡ. ἢ 6 

],δοθίοοα δνοῦβα, 864 αἷῖο, υἱ νἱάοῖυγ, 

ἰαηροτα, οἵγ. ᾿Υ͂, 1060, 54., εἰ νἱάς ποῖ. 
414, ἀοὰά. θρῆχες ἀχρόδυζοι (816) 

ἄλλων στήσονται ἀνέμων : ΠΟ5 ΠΟΥΤ. 
415, (οαὰ. ἀράθων : πο5 (ΟΥΤ. 
ΑἼὯ6. (οπίογ. νούϑηὶ ἴογο ουμπιάθπι, 

4ιδιηνὶβ ἀδ αἰϊὰ Γθ, ϑιργα, 4718. ΟΥΤΠῚ 
δυΐδῃ, 4.8 Οογβῖοδ εϑῖ, σοπά ἴον ΒαραῖυΣ 
Ηοτγοι]ς δ] 105. 

481. Οοἀά. καί οπυηι. νι 
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Τεῖτὰ ρταναῖδ ΥἹΓῸΒ ΟἿ 50} ΡΠ 115 Πδυγεῖ δβίυ. 

Τορυβ εγιῖ. 4αυπι ΓΟρα]65 ϑ8π)08 Ἔχϑίγαδὶ ἐβά 68. 

[τα], παπὰ 101 Νίαιβ θχΐθγηιβ Ἱπρτυχδῖ ΔΥΠΊΙΒ : 

465 ΕἸ ν}}}8 86α ἴ6 58 ΡΒ, Π6 0 ἀ6}}}}18 1116, 

ΟΡτγαυεῖ, 1π5]Ῥ:)6 πὶ ἔλπμα, νδουδηηααα ρῃάΟΓΘ. 

Τυπὶ σ8]}1408 ργορίθυ οἰ ΏΘΓΕ5 ροστϑοῖδ 806 }18, 
Ετ τὰαῪ ργϑβαρο ἰδοουα 8 οογάα ἀοίογα, 
Νοὴ 81 ἔεϊα θΟη15, 564 πυῖγιχ ἔδοῖδ ΓΘ ΓΑΓΌΙΩ. 

470 ΑΙτοὺ Ὁ [1811 νθηϊοῖ νὶν βῶνυϑ οἵ δίτοχ. 

Τυπι ἴα, [Δοάϊορᾶ, ἴὰο ἀδ ουϊπλῖπθ ργοΘρ5, 

ὕὉ{058 ὕδσγυμι ργαοΐαγα, ἔγοῖὶ βρίθμά μι 15 δα ἈΠ488, 

Ναρτιδηλθπι δυοίογθηι ἔγαβῖγα Θομαααϑίδ, 5116} 18. 

ΤΏΓΔΟΘΒ ΔΡ ΘΧΟΙΪὸ ἰυριοπὶ ΒΥΖΔΠΙ18 ἴῃ Ηξοτλμηι. 

4η5 Ολμπιρβη!8 ἰηϑίαϊ σΘΠλ1ι18 ΟἸΓΟΙΙΏΒΟΏ.8, ὈΓΡ 65 
Περορυϊαπῖδ ἔαπια. Ταπι ἴὰ οΘοηαααδβῖα νεϊαβίῃπι 

Ἐγυβῖγα, Ογτηθ, ροπυ5, ἴὰχαθ Ἰμβ0}8 ργοχίμηα ΟΥΤΠΟ, 

ΝοΪε ργοοβιδσαπι βυριῖα, Ὀ]αρίβαας ΤΟΠΔΠΊΙ5. 

ΟἸΓρ 15 ΖύοΓαΙ οανα ἀθβοθ πα 6118 1π ΔηΐΓᾶ. 

ά8ο Εἰνοὰ  χυᾶπιὶ πιυ} 185 ̓ Ἰπίδοῖο ἤογα ρι16}]88 

ΒεΒΡΟΏΒΘΡΙ αἴτοχ Οτοὺβ' φυοὶ σοσρογὰ ρομῖυθ 

Ιηξαπῖσμ ᾿υνοπυπιααδ, εἴ ορεπὶ αυ8 Ροπάστα νοΐνοι' 

Νγβοτιυμπι ἔεἰχ 16} } 8, τ γαρῖα Ῥγο 68 
Ὀεβοιῖοὶ βυριῖο. Νόοο τὰ ἀϊυϊυγηα πη} 6018, 

485 Οδγίμαρο. (αἰαῖ! Ἰαοῖι8 ΠΖυαοαα6 Ρ] ΓΙ πλ8 ἰμβίδι, 
Ετ Τεπθάο νϑηϊοῖ βυργθη)α, ἃἴ τηαχὶμηᾶ ο8468. 
Εἰ 5: συοη ΘΟ Υ18 ἔγομαιτα, ἴὰα6, 4118 ΟΟΥΠΙΠ6, 

᾿Ἰππρ] 6018 οαἸ απ : ΓΟΒΟΏΔΡ1}8 δοοίποῖ ΘΟΠο. 

146πὶ τεπῖρι5 ἴογτ τοῖα ροΓυΓα. --- 414-488. ΑἸϊδτυπι σοῃτιπι οἵ υγρίυτη Υἱοαο5 
πα ογάϊπε ργβαϊοῖα. 

488. Μυσῶν γαΐα ᾿ιος Ἰοοο ΤτοΔ5 οϑῖ, 

ποδὶ [Δ]Πἔπιυγ, οἵ Ρεγζαταὶ τοξηυπι ἰμ6}}}- 
ξεμάυπι, ταρεηῖθ ροϑῖ Αἰϊαίυμα ΠΠ| οχ- 
“1:ἰποῖὰπι : Υἱά6 ποῖ. 

484, (οἀὐά. τεύξεται : ΠΟ8 (ΠΟΥΤ. 
486. Ἰάοπη ΟἸΏΠΙπῸΟ νϑῦϑιι8 ἰοροῖυγ, 

ΥΙ1Π.160, 5Ξεὰ ἀς ἈΠιοάο ἰμδυϊα, υμάδ 

50 5 ρ᾽ Δ πῺΓ ἷς αυοαιο ἰοροιάιϊιπι, καί τε 
“Ῥόδῳ. 6υἱ5 οπίιη ἀ6 Τοηδάο σατγεῖ, ρδΓ- 
νὰ εἴ ρᾶυρεγο ᾿πϑυ]ὰ ἢ 

4817. Αἥἢ τλ6] 1.5 ΟὉ τηοῖγυ χαλχέοισιν 

ὑλ. ἢ Οο(ἀ. νεγῸ οπλμο8 χαλκείοις ναὶ χάλ- 
χεῖος Πα]νοπῖ, εἴ οπιμθβ σέ, 0δ]Ά "08 σύ. 
Ὅς Οοτίμημο, εἶν. ᾿Υ̓, 108 : διόγοι Βὶσο 
Οοτίμημο ρεγουμιὶ δάάϊιαγ, ποῖ ὃχ .ι15- 
ἰοτῖ πάρ. Αὐλούς ρτο ἴδ]1Ὰ5 ΓΕΡΕΓΙδ5 
ΔἸ} φυοαυς, Υ11, 1106. 

488. Οοὐὰ. αὐχήσεις : 564 ρτορίογ αὖ- 
λόν, 4υοά ργαρδθϑὶῖ, οογίαχῃ δὶ αὐλή.- 
σεις. Εἰ εἰς οταου αι ῬὨδθμη 415 δρυὰ 
Ῥαυβδη. Ρμοςεὶς. 15 : Αὐλήσει Γαλατῶν 

στρατός. 



112 

495 

ΣΙΒΥΛΛΙΆΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

Ὰ Χι Χ Χ 

Ἡνίχα δή μοι θυμὸς ἐπαύσατο ἔνθεον ὕμνον, 

Καὶ πάλι μοι μεγάλοιο Θεοῦ φάτις ἐν στήθεσσιν 

στατο, χαί μ᾽ ἐκέλευσε προφητεῦσαι χατὰ γαῖαν. 

Αἱ αἱ, Φοινίκων γένος ἀνδρῶν ἠδὲ γυναικῶν, 
Καὶ πάσαις πόλεσι“ παραλίαις - οὐδεμί᾽ ὑν ὧν 

Πρὸς φάος ἠελίοιο παρέσσεται ἐν φαΐ χοινῷ, 
Οὐδ᾽ ἔτι τῆς ζωῆς ἀριθμὸς χαὶ φῦλον ἔτ᾽ ἔσται, 

ἀντ᾽ ἀδίκου γλώττης, ἀνόμου τε βίου καὶ ἀνάγνου, 
ὧν κατέτριψαν πάντες, ἀνοίγοντες στόμ᾽ ἄναγνον, 
Καὶ δεινοὺς διέθεντο λόγους, ψευδεῖς τ᾽, ἀδίχους τε, 
Κάστησαν χατέναντι Θεοῦ μεγάλου βασιλῆος, 

Κήἤνοιξαν ψευδῶς μυσαρὸν στόμα. Τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ αὐτοὺς 
Ἐχπάγλως πληγαῖσι δαμάσσειεν παρὰ πᾶσαν 

Γαῖαν, χαὶ πιχρὴν μοίρην πέμψει Θεὸς αὐτοῖς, 

ἐξ ἐδάφους ῳφλέξας πόλιας καὶ πολλὰ θέμεθλα. 

Αἱ αἴ σοι, Κρήτη πολυώδυνε, εἰς σέ περ ἥξει 
Πληγὴ; καὶ φοδερὰ αἰώνιος ἐξαλαπάξει" 
Καί σε χαπνιζομένην πᾶσα χθὼν ὄψεται αὖθις, 

Κοῦ σε δι᾽ αἰῶνος λείψει πῦρ, ἀλλὰ καήση. 

Αἱ αἴ σοι, Θρήχη, ζυγὸν ὡς εἰς δούλιον ἥξεις, 

ἡνίκα σύμμιχτοι Γαλάται τοῖς Δαρδανίδαισιν 

Ἑλλάδ᾽ ἐπεσσυμένως πορθεῦντες, σοὶ χαχὸν ἔσται " 
Γαίῃ δ᾽ ἀλλοτρίη δώσεις [κακὸν], ἠδέ τι λήψῃ, 

Αἱ αὖ, Γ ὧγ; καὶ πᾶσιν ἐφεξείης ἅμα Μαγὼγ, 

[ΓΜ αρσῶν ἢ Δάκων], ὅσα σοι χαχὰ μοῖρα πελάζει. 

Βα. Ἀυγβιι5 δη [40 155: πλιπὶ ΟΔΓΠ.6Ι}, οἱ 50 γᾶ ὁ 2, ῥτοσράϊι. σοπιυδμῖυν νὰ- 

εἰοεϊπΐα οὐ υιϑάεπι ἴδγε τϑοαϊ οὐτ ργίοσιθυ5, ροβὶ υξ ἰοιζα βεαυϊίιν ἐχμογίαιίο δὰ 

ξεη 1} 165, ργβογι πὶ ταοο- ἘρΥρῖϊοβ, οἱ δά δυάαῖοα βδογα σοηνογίδητυγ, δ πχὶϊδ 

δυαάκοτυπι ἰδυάίϊπις οἵ δά νομί π!ῖ5 5 ΘΠ [τἀ ς}} δἰρη 5. --- 489-491. Ττδη 5110 

δά βεαυεηιία. -- 492, 544. Αἄνοτγβιιβ Ῥῃαηΐςο5 ἱπιρίοἴδιῖα οἱ Ὁ] Δϑρμοταΐδτιπι ρα Όδπι 

489. Τιτυτῦϑ ᾿ς πα} 5 πὶ σοαά. τος 
ἰῃ οἀά. ἃς πὸ ἱπίογυδ τ αι θη δὶ 
Ἰδουμῶ δἰ σηῖπιν, ᾿ἰσοῖ πον ρᾶΓ5 ᾿ποἸριαὶ 
ςΟΠΊΤΔΛ6 ΟἸΠὶ ὈΓΊΟΓῈ ΠΙΒῚ] ΔΘ π5, αἴ} 51)». αἰ{ἰςἰθπιο. 
8165 5:0 06 αἰοίιιπι. 505. θΘυϊάμ! ροΐϊυ8 φοδερή ἢ 

498. Οοἀά. οπιπος, παραλίαις πόλεσι, 

4υοά ἐπνοιϑ 5. νθ 1} 5. 4}}πι|8 υἱουμηαιι6 

ΠΟΓΓΟΧΙΪ : πο058 (Δ) διπὶ 5θπγοὶ 56 αι! ΠΊ1Γ. 
4ἀψ906. (οάά, οπλποβ οὐτὰ νὐἱρ. γλώττης, 

υἱ πος, ποῖ γλώσσης, τᾶτο ἴαχε δρυὰ 

509. Ηιις ἃ ἰηἴτα,, 599, τοϑρίοιθρδῖ 
ἰμλοϊδηί!υ5, δὰ Ργολιπὶ (ορογα ἀερογαϊ το), 
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Ὰ- Χ 
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ὕτ᾽ χἱπὶ ἀϊνιηο τοαυϊδγαηὶ ρθοΐογα οδπῖα, 

49ο Ἐσδοδ ᾿ἰεγαπιὶ τηϑρτιὶ νοχ 6δὲ αἰίαρϑα ΤΟηδΏΙ5, 
Αἴχυο Ἰογὰπι ἰοΥΥῚ5 οσϑουΐα [ὰΏ ΘΓ [υ 5511. 

Βα! ῬΗωπίουπι ρορυὶ!, πηαΐγεβαυς, νἱγίαυθ, 
Ιλιογεῶααθ ὑγθ68, ΄υᾶτιπι ἤοτι 81} ΞΘ ροΥβῖ68 

Αἀ 80}18 σγϑάϊοβ δοιπηπλμππὶ πῃ ἰμσ6 δ η 611. 

495 Οὐμη 18 νἱνδῃϊαπι σ6 8 οἷ {08 ΟσΟΙα δῖ ΟΠΊΏ]8, 

ΕΙΠΕ ΠΟΒ ργορίεγ Ποσο8 Ἰηρυδηηαὰ6 ρῥγοίεγναπι: 
Νεῆῖρε αυοά ἴῃ νᾷπᾶ5 βοίνθγαπι οσὰ Ἰοαεἶδ8, 
Τεΐγασαο ἀϊχεγυηῖ, Ἰη] βίδα, ξαΙβααὰθ νεγρᾶ, 
Εἰ οοπίγα τηδρηυῃ) βίθδίθγυηὶ τεροαυς Ὠεδυαυθ, 

500 Ἑσὰᾶ ογυοςίδηϊζοβ ηθηάδοὶα. ΝΠ 15 ἜΙΡῸ 

ΔΜ εγθογυ8 ἰοΐαπι ρ]εοιδηῖαγ σογάα ΡῈΓ ογθαπι, 

[πηριὰ οογάϑ, χυϊρυβ πιεῖ Πεὺβ ἅβρεσγὰ δῖ, 
ὕτθεβ οἵ νϑ] 1485 Ἔνθυίθῃβ ἔυπἸἴὰ8 ἈΓΟ68. 

Ηρυ, τηα]θ. Ογεῖα, Ε0]1]., τυϊταπι ἀοϊτυγα ' τππδποὶ ἰός 

5οδ ἨουτΊ1}18 οἶδα 68 αἰψαδ ᾿Π88Π8}0}}6 νυ ]ηὰ8 ; 

Ελ τὰ Τυτδηῖοπιὶ ρσοου! ΟἸὨ 8 ἴθγιὰ ν] Ὁ 11, 

Νεο οαββαῦιῖ δάδχ ρϑηϊυβ ἴ6 ἀρβυϊηογε ἤδυμπ)δ. 
δὰ πρὶ, ΤὨγδοῖα ἴοτγγα ! ̓ αρυπι 56 γν}] 6 5010 15, 

Παγάδηα!β ταῖχιὶ σα]αῖδο φυστα τεθοᾶ ρεῈγ ἄγνᾶ 
510 Ἰστυτπηροηῖ ργεράς οὐρά! : ἰαπο ρεγάϊια 6018, 

Εχιουπθαυθ τηδ] πὶ ἴθγγοθ 4418, ΔΟΟΙΡΙ 8486. 

Ηεα τ|0], Οορ, εἴ αὺἱϊ ροϑὲ οπηη68 ογάϊπε Μαρορ, 

Ναγβογυπι ρθηβ δίσυς Παῦπι, Π01 αυοὶ πναΐα Βυτγρεηῖ! 

βυδίϊυτοϑβ. --- δ04, 544. Αἄνογειι5 Ογεῖδηι. --- 808, 544ᾳ. Αἄνοσγϑβιιβ ΤὨγαοίδη, νὰ9- 

ἰλμάδιυ αυΐρρε ΠΟΙ υνία (σα ϊοτιιπὶ [απ (α]αἴατιιπι}} εἰ δατγάδηϊάδτιτα απ ΡΥ - 
ζυχι }]. --- 512, 3464ᾳ. Αἀνεγβυβ ἀορ εἰ Μαρορ του] αθ4ι6 Αδἰδ ροηῖεβ, ταῖχὶ!5 Αἰγιος 
ΟΠ 115. --- 

1". ΠΠΠ, εἰϊδπῖο Ηϊεσοηγτηο, του. ἴῃ 
ΠῚ δὰ (Ὁα]αῖ. : « (4}}}, ἱπαυΐῖ, δητ Ζυ}ῖι}8 
« ἃ ΟΔΠΟῸΌΤΕ οοτροτὶς (ὐδἰαῖδε πυπουρᾶ- 
« Βαπίυγ, εἰ δ: .}}Δ οἷς 608 δρρεϑὶ!αῖ. » 
5αὲ εἰς ἀρυὰ δ᾽} γ}}δῖατη ἐδ Αϑἰ: δἰ αἰ! 
δειῖυτ. ; 

510. Οοὐὰ, πορθ. τότε σοι. [Δροταὶ 
αγηίλχὶβ, πἰδὶ ἰδουπὰ 50 6βὶ. 

511. (οαά. κακόν ποη πδρεηῖ: δι ϊ- 

ἀϊπιυ5 πο58 6 (“0η]. Ὑε]]εῖ 8] 4υ]5 πολύ 
ΡΙῸ χαχόν ΤΕΡΟΠΕΙΘ, 510 ΠορΟ, δώσεις 
πολὺ μηδέ τι λήψῃ : 3.4 Δῃ μηέγο οὐδέ 
τοοῖς 8ῖεϊ, Ἰυἀ!οοῖ 'ρ56 νἹῦ ἀοοῖιι5. 

518. Οοἀά. μαρσὼν ἠδ᾽ ἀγγών : πδῆιϊ 
Μαρσύώγ, ᾳιιοά οἀὰ. μδρεηῖ, εχ δρορτδρλὶ 
ὉΠ .5 τγο πο ργοά πὶ. ̓ σιιοῖα οπνηΐπο νοὶ 
Ἰῃοογία ὈδυμΑΥΟΓΌ ΤΙ. πορηῖπδ, ἀδ αι 
υἱὰς ποῖ. 

8 
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Πολλὰ δὲ χαὶ Δυχίων υἱοῖς, ΝΙυσῶν τε, Φρυγῶν τε. 

δι Πολλὰ δὲ Παμφύλων ἔθνη Λυδῶν τε πεσεῖται, 
Μαύρων τ᾽, Αἰθιόπων τε, χαὶ ἐθνῶν βαρδαροφώνων, 
Καππαδοχῶν τ᾽, ἀράδων τε. Τί δὴ κατὰ μοῖραν ἔχαστον 
Ἐξαυδῶ ; Πᾶσι γὰρ, ὅσοι χθόνα ναιετάουσιν, 
ὕψιστος δεινὴν ἐπιπέμψει ἔθνεσι πληγήν. 

ὅλο ΄ Ἀλλησι δ᾽ ὁπόταν πολυδάρθδαρον ἔθνος ἐπέλθῃ, 

Πολλὰ μὲν ἐκλεκτῶν ἀνδρῶν ὀλέσειε χάρηνα " 
Πυλλὰ δὲ πίονα μῆλα βροτῶν διαδηλήσονται, 
ἵππων θ᾽, ἡμιόνων τε. βοῶν τ᾽ ἀγέλας ἐριμύχων " 

Δώματά τ᾽ εὐποίητα πυρὶ φλέξουσιν ἀθέσμως " 

δλ5 Πολλὰ δὲ σώματα δοῦλα πρὸς ἄλλην γαῖαν ἀνάγχη 

ἄξουσι - καὶ τέχνα, βαθυζώνους τε γυναῖκας 

ἤἰχ θαλάμων ἁπαλὰς, τρυφεροῖς ποσὶ πρόσθε πεσούσας, 

ὄψονται δεσμοῖσιν ὑπ᾽ ἐχθρῶν βαρδαροφώνων 
Πᾶσαν ὕῤριν πάσχοντας [ἀεικέα]: χοὺὐχ ἔσετ᾽ αὐτοῖς 

ὅ3ο Νιχρὸν ἐπαρχέσσων πολέμου ζωῆς τ᾽ ἐπαρωγός. 
Ὄψονταί τ᾽ ἰδίας κτήσεις χαὶ πλοῦτον ἅπαντα 

ἐἰχθρὸν χαρπίζοντα " τρόμος δ᾽ ὑπὸ γούνασιν ἔσται. 

Φεύξονται δ᾽ ἑχατὸν, εἷς δ᾽ αὐτοὺς πάντας ὀλέσσει " 
Πέντε δὲ χινήσουσι βαρὺν [λόχων] . οἱ δὲ πρὸς αὐτοὺς 

535 Αἰσχρῶς φυρόμενοι πολέμῳ δεινῷ τε χυδοιμῷ, 
Οἴσουσιν ἐχθροῖσι χαρὰν, ἕλλησι δὲ πένθος. 

Δούλειος δ᾽ ἄρα ζυγὸς ἔσσεται Ἑλλάδι πάσῃ" 

Πάντα δ᾽ ὁμοῦ πόλεμός τε βροτοῖς καὶ λοιμὸς ἔτ᾽ ἔσται" 

Χάλχειόν τε μέγαν τεύξει Θεὸς οὐρανὸν ὑψοῦ, 
δάο ἀδροχίην τ᾽ ἐπὶ γαῖαν ὅλην" αὕτη δὲ σιδηρᾶ. 

Αὐτὰρ ἔπειτα βροτοὶ δεινῶς χλαύσουσιν ἅπαντες 
ἀσπορίην καὶ ἀνηροσίην χαὶ πῦρ ἐπὶ γαίης " 
Καὶ θήσει πολὺν [οἶκτον], ὃς οὐρανὸν ἔχτισε χαὶ γῆν" 

- 520, 544ᾳ. Βαγρατγόγυπι [ νἱἀεἰϊοοὶ Ἀοπιδηόσιπι ) ἰμουγδυβ ἴῃ Οτβοίδτα οὔπὶ ἰπ- 
ΙΏΔῺΣ ἰοσγαγυσα νδϑϊδίϊομα [ ΜδἼοθάοηϊςοὶς 56]}Π1ςοὶ εἴ ΑἌβμαῖςΐβ μ6}}18, υἱ δαρτα, ᾧὶ 2]. 

515. Οοάά. 8}1}} παμφυλίων, εἰ οἰςοἀἀά. ᾿ 517. Οἷν,. δυρτγα, 210. 
αν. ουργὰ 169. 519. Αἢ προ ἐπιπέμψει᾽ ἴῃ ορῖδ- 

516. Οοαά. ρἰετίφια μαύρων, υἱ τπιο5, ἰἰνο ἢ . 
γε] μαυρῶν, 564 ὑπυ5 411] χάρων, ἂὼώ 6526, 54ᾳ. Οἴν. διιργα, 268, 544. 
ΡΙῸ Καρῶν, ᾳυοά ἰογία586 πιο! ῖι5 ς 529. (οἰά. δεινῆν, υπάδ πος, υ- 
ςοηνδηϊγοῖ ὃ υδηῖο ᾿ἰογᾶγιπὶ νοϊογὶ ἰογηα., ἀεικέα : 
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ΒΙΒΥΓΠΝΟΒΌΜ 118. 11,8 4. 41ὺ 

Οὐδηῖδ εἰίατα Γι γοῖ 8, Νίγ58:5, ΡΠ συ ρΊΡυβαυθ ρτοριησυδηῖ! 
Μυΐια οαάφηὶ γάς Ῥατρμυ! ϑααα ορριάα σεῃι8, 
Μαυτοτυμπι, Ζὐμιορυπιαας, οἱ φαογαπι ῬΆγράρα ᾿ἰηρυα, 
Ὀδρρδϊθοσυμααε Αγαθυμπιχαθ. Οὐ"ά ομλη685 ογά!πθ ΟΣ 
Πιςοραῦ Ναὰπι φυοϊουμηχαδ ραϊοη5 ΘοΙρ] ΘΟΙ αν ΟΥΡΊ8, 

Τοι να]ϊάα ρεηΐε5 ἰεγι θδίυν ΝΌΠΙΙΏΙ5 ἱγὰ. 
δε χυυτῃ Ῥάγθᾶγὰ ρ6Ώ8 ἰγγυπιρεῖ ρἰυτιπηα (τδοὶϑ, 

Μυ]τα υϊάοπι ορὶϊα ἀχϑοιηάοί ργθοίαγα νἱΓΟΓΌ ΠΣ, 
Μυϊα ονιὰπλ ρεοογὰ ἀρτγίριθὶ ἀϊνογϑα ρῈΓ ἈΡΤΌΒ, 

Μυϊοτυμαὰς στορε5, οἵ δαυογυπὶ ἃγπθηΐα μΒΟυΠΊ 486. 
Νδρπβε!5 οεἰἰαπὶ ἔθος ᾿ποθηάϊα μαχεῖ, 
Μυϊίααυθ ἀϊνογϑαπὶ ἀμσοὶ σαρίϊνα ρὲ ογθθπὶ 
ΟΟΓΡΟΓᾺ ΥἹ, π10}}65 ρῃ!θγοϑ, Γαρίαϑαιθ νϑγΘ ἢ415 
Ε' τιμαἰαπι}8 πλαῖγοβ, πευϊοχαδτα ἴῃ σεησὰ ργασᾶηο 
ΟΠ ]αρ585, 4υε θα ΡΑΓΙΟΙ8 οπογαῖδ οδῖθη}8 
Μεπαργα ἰγαμθηϊ ΡΟ 11} 6 Ορρτοθτῖα : πΕῸ στᾶγα 4υϊδαυδηι 
Ανοσγῖσδι τη 86 γ}5 6] τ ααϊ ἀἰδογ Πλ1η8 γι: 

ϑεά Ροπᾶ ἀϊν 5416 ΟἹ 68 ΥἹΟΪΟΤΙΒ ἀναχὶ 
Ὀιγορῖδϑ σεγηθηΐ ΠΠΔΗΙΡῈΒ : ἴὰτὴ 4ι18388 ἰΓΘΠΊΟΤΘ 
ἀσηυᾶ ἱτεπηομῖ : σοηῖαπλ [υστεηῖ, ΟΘμτ 1 ἢλ ΟρρΓΙ πλοῖ ἀη08 ᾽- 

Εἰ 51 φυίηαιια να] ηϊ, ἀἰδγαμπηρδηὶ ἀρμηᾶ οα. 
516 11} ἔοϑοράο πλιβοοαπιῖ 6 ̓Ϊα τὰχτηα]υ, 

Ιαιπιαπιχυς ἔδγεηι ᾿ιοβῖι στδοιδά4αο ἀο]ογθηι. 
στώοῖα τοί [ᾳρσύυτα [Δπλυα οοσνιοα 8001. 

Ομλπδ δυΐοπ πηοσίδ 6 σθπι5 με] οαχὰε [Δ πι6 4116 
Οσειάοι, οἵ οοἰασι ἀϊνϊη! 8 ΓΘ ΓἸρΈθΙῖ, 
Νεο ρῥ[αν!48 ρσ,αίῃϊο δοοιριεῖ 74πὶ [ογγοα 16|]5. 
ἴπάϑ Ποι}ῖμ68 οαποιῖὶ πλΊβογὰ [ογηλ ἀϊηα ρ᾽δησοηῖ, 

Ατνὰ ἰπου]α. ᾿ἱπαγαῖα, ἴετο ναϑίδ ΤΊ ρα, 
(615 Ἰυσταπι ᾿πλυλ ἴδ ϊ 668 }} ἰεγγθααθ οὐραῖον, 

-- 531, 544. δεγνυϊ τυ οἱ οὐππίπηοδὲ οΔ]δτιϊδῖο5 Οτοὶδβ ἱπιπιϊπειῖος [ ροσφὶ ἤ]υδι 

Υἱάο]!οεὶ Ἀοτϊμδποτυηι ἱπουγϑυπι]. --- 

41} χαλεπήν, το νἱχ μοϊδπάθ. δ 49. Εχ Βουΐοτοιι. οδρ. 28, ν. 28. 
δ84. Οἰγ. θδιίογοι. σὰρ. 82, ν. 80. δ48. Ομ. καὶ θήσει πόλιν ἱστόν, 
594, (οι, χόλον, 0]} πο5 λόχον: αὐδῶ ἰοουπὶ τηδὶς οἰΐπὶ ἐγ δον αγδ 85, 

εἰν, 341. σδρΡ. 380, νυ. 11. [πὶ ἤἥμθ τεγοὸ αὖ-ὀ πὐπς οοτγ, Οἴγ, δοΐμι, ΠΠ|Φ 485, πολύ- 
τούς δοοῖρα ρζσὸ ἑαυτούς 5ἷνς ἀλλήλους, στονος οἶχτος, εἴ ΧΙ, 201, δεινὸν στονα- 
ΦΙΡΎ πο πόσο, εἰ }}}, 121, εἰ 640, εἰς. χήσεται οἶχτον. 
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Πάντων δ᾽ ἀνθρώπων τὸ τρίτον [μέρος] ἔσσεται αὖθις. 

545 λλὰς δὴ, τί πέποιθας ἐπ᾽ ἀνὸ ράσιν ἡγεμόνεσσι 

Θνητοῖς, οἷς οὐκ ἔστι φυγεῖν θανάτοιο τελευτήν ; 
Πρὸς τί τε δῶρα μάταια χαταφθιμένοισι πορίζεις, 

Θύεις τ᾽ εἰδώλοις ; Τίς τοι πλάνον ἐν φρεσὶ θῆχε, 

Ταῦτα τελεῖν, προλιποῦσα Θεοῦ μεγάλοιο πρόσωπον ; 
ὅ5ο Οὔνομα παγγενέταο σέβας ἔχε, μηδὲ λάθη σε. 

Χῶλια δ᾽ ἔστ᾽ ἔτεα καὶ πένθ᾽ ἑχατοντάδες ἄλλαι, 

ἐξ οὗ δὴ βασίλευσαν ὑπερφίαλοι βασιλῆες 
Ἑλλήνων, οἱ πρῶτα βροτοῖς καχὰ ἡγεμόνευσαν, 
Πολλὰ θεῶν εἴδωλα χαταφθιμένοις θανεόντων, 

555 ὧν ἕνεχεν τὰ μάταια φρονεῖν ὑμῖν ὑπεδείχθη. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν μεγάλοιο Θεοῦ χόλος ἔσσεται ὑμῖν, 
Δὴ τότ᾽ ἐπιγνώσεσθε Θεοῦ μεγάλοιο πρόσωπον. 
Πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ψυχαὶ, μεγάλα στενάχουσαι, 
ντα πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἀνασχόμενοι χέρας αὐτῶν, 

δθο ἄρξονται βασιλῆα μέγαν ἐπαμύντορα χλήζειν, 
Καὶ ζητεῖν ῥυστῆρα χόλου μεγάλοιο, τίς ἔσται. 

ἀλλ᾽ ἄγε, καὶ μάθε τοῦτο, καὶ ἐν φρεσὶ κάτθεο σῇσιν, 
ὅσσα περιπλομένων ἐνιαυτῶν χήδεα ἔσται. 

Τοὺς ἕλλάς τ᾽ ἔῤῥεξε βοῶν ταύρων τ᾽ ἐριμύχων, 

δ65 Πρὸς ναὸν μεγάλοιο Θεοῦ ὁλοχαρπώσασα, 
ἐἰχφεύξει πολέμοιο δυσηχέος, ἠδὲ φόθοιο, 

Καὶ λοιμοῦ, χαὶ δοῦλον ὑπεχφεύξει ζυγὸν αὖθις. 
ἀλλὰ μέχρις γε τοσοῦδ᾽ ἀσεθδῶν γένος ἔσσεται ἀνὸ ρῶν, 

ππότε χεν τοῦτο προλάρη τέλος αἴσιμον ἥμαρ. 
570 Οὐ γὰρ μὴ θύσητε Θεῷ, μέχρι πάντα γένηται, 

σσα μόνος βουλεύεται οὐκ ἀτέλευτα Θεός γε 

Πάντα τελεσθῆναι " χρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγκη. 

- 545, 444ᾳ. Βοτίδι!ο δὰ ὕγεαςοβ [ἰὰ εβῖ, δά ρεη1}}65] υἱ ἃ [αἰδοτυχη πυτοϊηυπι 
ουϊτυ ἀεβἰοιδηῖ. --- 5.51, 5344. Απποόγυτ ΜΝ 5ραϊϊιπι ἀεβηΐϊταν [πεῖρα δηῖς 5: Ὀ.}] πὰ 
ἰοειηροτὰ : υἱάε ποῖ.}, ἐσ ΄υὸ ργοίδῃϊ τορβε5 ἸΔοἱοἰαῖτιαπὶ ατςὶδ ἱπιυϊογιηῖ; ὑπά 6 

544. Ῥτὸ μέρος, οοἀά. γένος : ο΄. 549. Οοἀὰ. προλιποῦσι : [,Αςἴ. προλι- 
δεῖ. δὶ αυΐοπι ἤοσ τρίτον μέρος ὁχ ποῦσα : ΠΟβ (ΟΙ͂Τ. 
δοβαγία, ἕὰἂρ. 18, υ. 8 : τεουγτ 'Ώ δὅ50. (οἀά. παγγενέτας τε : αυϊάδαι 
Ἀροςδὶ. μϑϑβῖπι, εἴ ὁχ ἰρβ58 δυὰ ἀυδίε εἰἰδπι σέῤας δ᾽ ἔχε : πο5 ΠΟΥΙΤ. 
5: }}}8 ῥγοίοσίυγ ἃ [,δεῖ. Υ11, σἂν. 16. 551. 6 5θῆδιι, υἱάθ ποῖ. 

δήάδ, 44. [μδεῖ, 1,12, ἢυπο εἴ 54. εἰ δ584. 1,ερε χαταφθιμένοις ἀναθέντες 
ἄυο μοδίθδ υεγϑὶι8 Πδρεῖ. 860. 51:21}}6 φυϊὰ : πΠὶ οἱ σγπίαχίδ εἰ 56ι:- 

Ἂ 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΜ 118. ἮΙ, 8.4. 11 

Αἴχαα Βοπηηυτα οὶ ρδγ5 ἰεγῖϊα οἷα βιιρεσβῖθβ. 
δάφ5εἀ στεοῖα, ργϊποῖριθυβ φυὰ β418 πιογῖθ οδαιοίβ, 

Ουεῖ5 ποῃ υ}14 ἀδίυν νἱίδηαιϊ οορίὰ ἴδῃ} Ὁ 
Ουογϑυπι ἀοίμηοι!8 οἴου β ἀοηδιῖα νϑμᾶ, 
Ουἱάνε Ἰἰϊατα ᾿αναῖ βιδιυ!β' Οὐ18 16 ἱπηρα} 1 ΕΥΓΟΓΣ 
Ηξος ἴδοοτο, οἱ τηᾶρτιὶ ἀοἤδοίεγα πα πη! η18 οσα 

δδο Αι! ροιτυ5 βαπηη! ποπλθα αἰ πη] 416 ρΑΓΘΏΓΙΒ 
Πιβοα τπϑογ. ΤΊΡΙ τα] εἴ χαϊηρσοηῖι ΔΊ ρ 18 Δ ΗΣ 

ϑυηῖ ὨΏΙΏΘΓΟ, ΓΟΡ68 6Χ 400 ἴδ Βοορίγα ΒΌΡΕΓΌΙ 
(εββογαηΐ, 401 οὐ τὰ Ποπλῖηα5 ἀοσιαγα ποίδπαἀο 

ΡΙαγιηλα δίστια ἀδαπιὶ γθμογατὶ ἰᾳο6 οαγδηΐσχη. 

ὅ5ῦ Ηἰΐποὸ νϑϑίγαϑ ἀρ! δηῖ ἀ6] γα ἰυγρΊα τηθηϊε8. 

δε τηδρηϊ σΖυυπ ᾿υδῖα Ὠεὶ νο5 χὰ ἰδοαββοῖ, 
Οτὰ Ὠεὶ πιᾶρῃὶ ἰδπάθηι ἀρ μΟΒ66 118: οἴ ΟΠΊΠ6Β 

Μογῖδ]εβ δῃϊπλθθ, 56ΓῸ ἴυπι τλυ]18 σαπηθηῖθβ, 
ϑ0}} 4115 τιδηῖθυ8 σ:ἰ} δα Θονοχᾶ., ΒΌΡΓΘΠΙΙ 

56ο ἘΒερῚ5 Ορϑπι οἶδγα ἱποὶρίεηῖ ἀθρόβοθσα νοοθ, 

5: 418 1ογτὶ Ρ}}1} τ βογοβ ἀθέεπμάαδι 8} ἰγᾶ. 
Ηοο αυοααδ ἀϊδοεπάμᾳπ) εἰ τη θπποσὶ {ΠῚ τηθηϊα ᾿θμοπμάππι, 

Ουοῖ χη8]8 5ἰηῖ οἵ φυφ υθηϊυγα ἔθη] 05 ΔΠΏΪ8. 

Τδυγοβ δῖχιθ βονθβ, 4005 ἔγιβῖγα Οστθοῖα τοι] 18 
δ65 ΠωμπλοΪδῖ, δὰ πᾶρτι! Ζαυμι ΝΠ] η}5 αἰΐεγειϊ ἈΓ88, 

ΕΠῚαρτεῖ Β6] πὶ Βογτϊβδοηυπι, ροβίθμλααθ, ᾿ηθἰ 546 

Ρεγροῖυοβ, οἵ ουἹΐα Ἰυρο βυρδάμποεϊ ᾿ηἸ4υο. 
ϑεὶ ἰϑπγδη ᾿πρῖα σ6 8 ρἴυγα8 ἀυγαθιὶῖ ἴῃ ΔΏΏΟΒ, 

Βδῖα}15 ἄομπεο νϑηϊαὶ ἰὰχ 118 16]. 

570 Νοη νυοβ αυίρρε Πδο 1} 0}115 ἀπῖθ., ρεγδοῖδ 

Ουδπι [πεγηῖ φυδουπιαας Πδὶ Βυργθηα νο]ηΐδ5 
Ναπάανιι ἔλιϊ5, βοσὶ αὐτο οαὐποῖα ἤρΟ6886 68ῖ. 

ἴοῃιβ ἀπιθη 1:5, βἰσουϊχια οδυβ88 ρεγηϊεἰοὶ, ἱπηπιϊποπῖα, χαΐῃ εἰ ᾽πὶ ἱστυρίατα Ὠεὶ υ]- 
ἴομα, δάνεγβυβ αυδῖὰ ἔγιβῖσα ααδγειῖϊ ἢΟπλὶπε5 δυχ απ. --- 862, 544. ὄτθοο- 
τὰπὶ δὰ Ὑοσὰ 580 ΓᾺ ΘΟΙΥΘΓΒΙΟ τπιπ| ἰο [815 τοιη  ἀλιη)., ΒΟΓΌΙΙ ἰδιηδῃ. --- 

5.5 ἰδδογαῖ. Νοῦ αυοὰ πϊμλῖυπι πο5 οἷς βυρτα, 92, 1Π|ς χυόχυς εχ Ν. Τ΄: δὲς 
[επάδι ἰμ80}}18 [οὐταᾶ θανεόντων : Πᾶπιὶ ΨΘΙῸ ποη ἴδπι ΔΡΌ50] υἷα ροβίϊυχα. 
νἱάε διργα, 84, ἐχλαθεόντες. 511. Ῥγββιδσεῖ ὅσσα μόνος γε Θ. βον- 

564. Ῥοβὶ “Ελλάς δὴ τ᾽ οπιϊἰοπάυπι3 λεύεται οὐχ ἀτέλευτα, τεὶ υἱ 4}}} οοἠά, 
568. (οὐά. μέχρις γέ σε τοῦδ᾽. οὐχ ἀτέλεστα. Οἷν. ἰηίτα, 699, "4., εἰ 
869. Βοουττοῖ μος γϑυβυϑ ἰηΐτα, 141. Ἡοχιον. Ἰ] δὰ. α, 121. 

510. ἰμβοίιπῃ εδὶ μέχρι πάντα γένηται 5712. ϑίπιῖα Βαηι οἰ οι υχα ἜυρΓα, 101. 
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Εὐσεδέων ἀνδρῶν ἱερὸν γένος ἔσσεται αὖθις, 
Βουλαῖς [ἠδὲ νόῳ] προσχείμενοι Ὑφίστοιο, 

δγ5 Οἱ ναὸν μεγάλοιο Θεοῦ περιχυδανέουσι 
Λοιξῇ τε, χνίσσῃ τ᾽, ἠδ’ αὖθ᾽ ἱεραῖς ἑκατόμθαις, 
Ταύρων ζατρεφέων θυσίαις, χριῶν τε τελείων, 
Πρωτοτόχων ὀΐων τε, καὶ ἀρνῶν πίονα μῆλα 
Βωμῷ ἐπὶ μεγάλῳ ἁγίως ὁλοχαῤπεύοντες. 

ὅ8ο ἣῶν δὶ δικαιοσύνη νόμον Ὑφίστοιο λαχόντες, 

ὄλόιοι οἰκήσουσι πόλεις καὶ πίονας ἀγρούς. 

Αὐτοὶ δ᾽ ὑψωθέντες ὑπ᾽ ἀθανάτοιο προφῆται 
“σκννν Χαὶ μέγα χάρμα βροτοῖς πάντεσσι φέροντες. 
Μούνοις γάρ σφιν δῶχε Θεὸς μέγας εὔφρονα βουλὴν, 

585 Καὶ πίστιν, χαὶ ἄριστον ἐνὶ στήθεσσι νόημα. 

Οἵτινες οὐχ ἀπάτησι χεναῖς οὐδ᾽ ἔργ᾽ ἀνθρώπων 

Χρύσεα, καὶ γάλχεια, καὶ ἀργύρου, ἠδ᾽ ἐλέφαντος, 
Καὶ ξυλίνων λιθίνων τε θεῶν εἴδωλα καμόντων, 

Πύλινα, μιλτύχριστα, ζωογραφίας τυποειδεῖς, 

ὅ90 Τιμῶντες, ὅσα κέν τε βροτοὶ χενεόφρονι βουλῇ " 
Αλλὰ μὲν ἀείρουσι πρὸς οὐρανὸν ὠλένας ἁγνὰς, 

ὄρθριοι ἐξ εὐνῆς αἰεὶ χέρας ἁγνίζοντες 

ὕδατι, καὶ τιμῶσι Θεὸν τὸν ἀεὶ μέγαν ὄντα, 
θάνατον, χαὶ ἔπειτα γονεῖς " μετὰ δ᾽ ἔξοχα πάντων 

ὅ95 ἀνθρώπων ὁσίης εὐνῆς μεμνημένοι εἰσίν " 

Κοὐδὲ πρὸς ἀρσενιχοὺς παῖδας αἰγνυνται ἀνάγνως, 

σσα τὲ Φοίνιχες, Αἰγύπτιοι, ἠδὲ Λατῖνοι, 

ἕλλας τ᾽ εὐρύχορος, καὶ ἄλλων ἔθνεα πολλὰ, 

Ἰ]ερσῶν, χαὶ Γαλατῶν, πάσης δ᾽ ἀσίης. παραβάντες 

ὅοο ἀθανάτοιο Θεοῦ ἁγνὸν νόμον, ὃν παρέ[λυἾοαν. 

ἀνθ᾽ ὧν ἀθάνατος θήσει πάντεσσι βροτοῖσιν 

ἄτην, καὶ λιμὸν, χαὶ πήματά τε στοναχάς τε; 

- 518, 544. δυάδα δὰ ἤόνδ ἰδϊα τεϑιγρεῖ : ἰδ ᾿υάπογυτι ραγαΐδαυδ ᾿ρ515 δ ἸοἾ 185, 
Ἰηϊεγίαι ἄϊτιπι ππρ᾽8 βοηϊο5, ΠΟΥτΘ ἢ ἀϊ5 αὐΐρρα Υἱ115 Ἰη δοῖα, σγαυ ον μ᾽] οἰ ΕΠ. --- 

δ14. Οσάά. βουλαῖσι δὲ νῷ οἱ τεὶ 
νόοι : 05 ὉΟΥΡ. ΜαΑ]ερδηὶ ἴδσαθη Οἰτγὸ- 
τέ εἴ διίγυνι5 ἠδὲ νόμῳ. 

510. Ηοπιοτιι5, 84. κι, 496, εἰ μα5- 
3)π|. 

582. Ρ]δοογοὶ αὐτοῖς ᾿ἰερὶ, εἴ νεγϑα 
δεησεθι! ἔσσονται νεὶ ἐλπίδα χαί. [)ὲ 

Β6η50 εἴν, ᾿ηΐτα, 180, 56. 
585. Μεϊῖυ5 Ἰηΐγα, 262, καὶ πᾶσι καὶ 

ἄριστον : δὶ πίστιν ἙοὨγ βύδπλ υἱάοῖυν 
οδηάδιϊο. 

586, Ξα4ᾳ. συῃς εἴ 544. οεῖο νεγβϑ, 
ἱπ|Ὸ οχρερίο 589, εὐϊδαι Ο]ειπδη ΑἸεχ. 
ἢ Οομοτῖ. γὰρ. θ0, δὰ. Ῥαν., χυὶ ἔρδοις 



ὅ8ο 

δι δῦ 

θοο 

ΒΙΒΥΓΠΙΝΟΒΌΜ 1.8. ΠΠ, 8 4. 119 

Τυηο Βοτηῖηθ5 ἀδ σεϑηῖα βδογὰ βάϊχυῃς Ὀομῃαυς 
Ἐχβυγρεοηῖ, νθποσϑηάδ Ποὶ ργθρερῖα οο]ηῖθ5, 

5 Ου)05 Βοποσγάραηὶ οδβῖο ᾿Πραπυη 6 ἰθιρ] πὶ, 
ϑυΐϊδιυσαθ ρῥῖο : ἰιπὶ βδποῖα οδάφηϊ Βοϊοοσαυβῖα, 
Ετ ἰδ τὶ Ἰηραηῖθβ, Ἀγ 68 Πποαὰδ τ] 105, ΟΥ̓ΘΒ4ῈΘ 
ῬΓΙΠΔΟΒ δηϊχῶ [εἴαδ, Οὐ ΡΙὨΡΊΌ 8 ΔΡΏΙΒ, 
Οπιηϊὰ 4υ πηᾶρτιϑπη σἰϊα ΠΡΟΠΘΗΪΟΣ ἴῃ ἈΓΆΠΙ. 

ἴρϑι Ἰριῖαγ, ἰΙαρθηι Ποιηῖηι βεσνᾶγε Βα εἰἶ65, 

Ορρ!άδ [616 65 μαριθιηῖ ἀσνάχας ἰοῖδ, 
Οὐυο5 πιΐδδι ἀυποεηῖ ἃ βυϊημηο τορα ργορδοῖῶ, 
Ηυπῆδῆο σθαι Βρθπὶ [δ 1}{ἰἀτηαα6 ἔθ πῖα8. 

Ουρρεα 1118 Πουαϊπιιῃλ 5015 ᾿πρ τ ΔΆΟΙΟΓ 
Οοπβ] πηι ς, Παἀδηηχαθ, εἴ 5820 ΡΓΘΠΪΔ ΠΊΘΏΙ8. 

Νεο γϑῦο νϑῃ!18 δγσοσι δ5 1118 ναθηῖυῦ 

ΕἸἰοῖδ τηᾶπα βἰπηΐδογα, 66 ἃσγο [μ5α ναὶ ργῸ 

ϑιδμᾶ ναὶ ἀγρεηΐο, ᾿ἰρῇονε Ὄχβου]ρῖα ρο]ἴο 

Αὐτό θογα δὰϊ βᾶχο ἀδίμποϊογαπ) ΟΥᾺ ἀθογΌη,, 

Ευοαῖδῃι πλϊηῖο ἃγρΊ ἀπ, 5:1} |6ϑν6 ΠΡῸΏΓΙ8 

Ριοῖυγαβ, νυ 6 580115 συ ουη4α6 οοΟἸαπῖαγ. 

ϑεα ρυζὰβ Βομιῖηο ραυάδῃϊ Δ] }6γα ρα πλ88, 
Νίἥδῃθ ἤονὸ ρυγράγε τχδηι18, ΓΙ ΠῚ Π]4Ι16 νΘΓΟΓῚ 

Νυμποη δἀοτγαπάστμῃ, βαημοῖοβ θχὶπμά δ ΡΆΓΘΏ165. 
ΝᾺΠ}18 σαβία τηδρῚ8 βεγνδηῖυγ ἰωάθγα ἰ6οῖ!. 
Ναξο πηλτ]} 115 ρΡΌΘΓΙ5 [0 το ΩΣ ἈΠΊΟΤΘ; 

Οὐδ] ΝΙ] ροηῖ5, ῬΠΟρΏ οἰ ρὰ5 δἴααα [1115 
Ῥαϊγδηϊυγ ρορ] 85, εἰ ατοδ ἰθῃθη 5 ἅσνδ, 

ῬΕΓΒΙ8, οἱ (σαϊαιιβ, Αϑιδηιβαι δ ΟἸΩΠΙΡῈ5, Δ 0.815 
Νυμλ 18 δου πὶ βδηοδιη ΘΟΠΙ ΘΠΏΠΘΓΘ ἰΘρΡΈΠ,. 
Τπάς εἴ τπηογί8}65 Πδὺβ ᾿πατηουία 15 ἸΏ ΟΠΠ6Β 

ὐγαϊηπδιηχαα, στανθίλααε ἔπη πη, συ ΒΖα6, ἀΟ]ΟΓ 5406, 

εεεῖε ἀ6 Ἠοργϑῖδ ἃ Νοβῖγο Ἰδιι δι ϊβ ἰηἴογ-. το] 8 ὃ Νοϊδηάι5 ἰς Ἰοου5 ἀ6 Δ] υϊϊοη!- 
Ῥτείδῖυν. Οἷν. βυρτα, 218, 544. θυ5)}υάδ1ς15, αιιὰ5 δοδῃ 65, Ενδηρ. ο8ρ. 2, 

588. 6Ἰοπι. βροτῶν εἴδωλα χαμόντων. ν. θ, τὸν χαθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων νοοδῖ, 
Απῖδο ἰδοιοπο5 ροβδυηϊ οχ Πόιηοῖο γὸ- τῃοῃθηῖο ϑυ]υγρῖο δὰ (Ο]βα. 
Ῥεῖ, Πιδά. ν, 880, νεκρῶν ἴᾶπιθῃ ὰ-ὀ ὀὅσ 92. 6]επι. ὕδασι, εἰ πῃ ἔπε τὸν ἀεὶ 
Ῥεηῖο. μεδέοντα. 

589. (οἀά. ζωγραφίας : πο8 ΠΟΥΓ. δ9έ. ῬΠοογ]. 6, εἰ εἶτ, 11, 60. 

591]. ὅ'ς 818] φυοφυς ὠλένας ἁγνάς, 4691. Οἴτ. 5βυρτα, 1Π], 185, 544. 
ΥΠΙ, 251. 600. (οἀά. παρέδησαν, πιαὶς ροδὶ πα- 

592, (]εμ). χρόα ρτῸ χέρας, δὰ ἴογῖΣ ραθάντες : ποξ ΟΟΣΓ. 
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Καὶ πόλεμον, καὶ λοιμὸν, ἰδ΄ ἄλγεα δαχρυόεντα " 
Οὔνεχεν ἀθάνατον γενέτην πάντων ἀνθρώπων 

6ο5 Οὐκ ἔθελον τιμᾶν ὁσίως, εἴδωλα δ᾽ ἐτίμων 

Χειροποίητα σέθοντες " ἃ ῥίψουσι βροτοὶ αὐτοὶ 
ἔν σχυσμαῖς πετρῶν καταχρύψαντες δι᾽ ὄνειδος, 
ὁηππόταν Αἰγύπτου βασιλεὺς νέος ἔόδομον ἄρχη 
Τῆς ἰδίώς γαίης, ἀριθμούμενος ἐξ Ελλήνων 

ὅιο ἀρχῆς, ἧς ἄρξουσι Μαχήδονες ἄσπετοι ἄνδρες " 

ἔλθη δ᾽ ἐξ Ἀσίης βασιλεὺς μέγας, αἰετὸς αἴϑων, 

ς πᾶσαν σχεπάσει γαῖχν πεζῶν τε χαὶ ἱππέων, 
Πάντα δὲ συγκόψει, χαὶ πάντα χαχῶν ἀναπλήσει " 
Ῥίψει δ᾽ Αἰγύπτου βασιλήϊον " ἐκ δέ τε πάντα 

61 Κατηήμαθ᾽ ἑλὼν [ἀπ]οχεῖται ἐπ᾽ εὑρέα νῶτα θαλάσσης. 

Καὶ τότε δὴ χάμψουσι Θεῷ μεγάλῳ βασιλῆϊ 
θανάτῳ γόνυ λευχὸν ἐπὶ χθονὶ πουλυδοτείρη " 
ἔργα δὲ χειροποίητα πυρὸς φλογὶ πάντα πεσεῖται. 
Καὶ τότε δὴ χάρμην μεγάλην Θεὸς ἀνδράσι δώσει" 

ὅλο Καὶ γὰρ γῆ καὶ δένδρα καὶ ἄσπετα ποίμνια μήλων 
Δώσουσι χαρπὸν τὸν ἀληθινὸν ἀνθρώποισιν 

Οἴνον, χαὶ μέλιτος γλυχεροῦ, λευχοῦ τε γάλαχτος, 

Καὶ σίτου, ὅπερ ἐστὶ βροτοῖς χάλλιστον ἁπάντων. 
ἀλλὰ σὺ μὴ μέλλων, βροτὲ ποιχιλόμητι χαχόφρον, 

61 ἀλλὰ παλίμπλαγχτος στρέψας, Θεὸν ἱλάσχοιο. 
Θῦε Θεῷ ταύρων ἑκατοντάδας, ἠδὲ καὶ ἀρνῶν 
Πρωτοτόχων, αἰγῶν τε, περιπλομέναισιν ἐν ὥραις. 
ἀλλά μιν ἱλάσχου, Θεὸν ἀμόροτον, αἴχ᾽ ἐλεήσῃ. 

Οὗτος γὰρ μόνος ἐστὶ Θεὸς, χοὺχ ἔστιν ἔτ᾽ ἄλλος. 

630 Τὴν δὲ δικαιοσύνην τίμα, καὶ υμηδένα θλῖδε. 

Ταῦτα γὰρ ἀθάνατος χέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

-- 606, 444. ἀδηι 165 δυδ ἰδπάθιῃ βϑβογα δἰ οαθυπὶ 80 ΤΕ ΖΥρΡΙΪ δοριϊπιο τεξε 
ὄταοο [Θοἄεπὶ, 4υεπὶ ΞΊρΓὰ ἀϊχ᾽ πα, ῬΗΙ]οπιεῖοτε ]), “--- ΘΠ, 544. ἴππι χαῦπιὶ τὸχ 
ΑΞ [Απιοςδι5 Ερίρμδη65} ργρίιπι ἱπυδάοι ἀϊγιριεἴχυς, [ἐρ515 ποπιρα 515 γ]- 

608. Εχ Ηκεϊοάο, ΤΠιοορ. 227. Ἀδ6- εἴτ. δυρτα, 192,54., εἰ 318, εἰ Ρτοῖ. δὰ 
ουττῖτ δρυὰ 50 γ}} πὶ 5506. δος νοΐ. 

601. Οοἀά. ᾿π νοσγβιβ πὸ δεῆβυπὶ οἶδ -ὀ ἈὈὅ[5. (ἰοἀά. ἐποχεῖται : Π05 σοΥτ. δ6 
ἄυπι. ες ἰάο]}5 πῃ σΑΥΘΓΠΔ5 ΙπΟη πὶ 500 115 Δ Αποοθο δρὶαιϊὶβ οοηῖοῦ Αἴδ6- 
Δ φχυδηάο ῥτο)οϊοπάϊ εἴν. 1ε8ἴ, σᾶρ. 2, πδυπι, Υ, ὶ 24. 
νυ. 19 εἱ 21. θ18, δ᾽ π}}}6πὶ νούδυσὰ [,Δοϊδηῖας, ΥἹ, 

608. Απ πιείϊι8 ἕβδομος" Βο 56πθ ΟἈΡ. 19, ΕΥγίῆταρα δέν} {τὶδυὶ!, δοὰ ἴα 
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Εἰ θα απ, εἴ ρεβίθπι πιεῖ, ἸΔΟΓΙΠΠΟΒΆΖᾺ ἔλϊα, 

Νερ]θοῖο ΄υαοηίαπι βυχητηὶ σΘΏΠΟΥΙΒ ΠΟΠΟΓΘ 
Ηυτδηᾷ ἰαὈγιοδῖα τληϊ 5 πλυϊδογα Ρτοΐδῃ!β δοῦ 

[πηρόϑθεγα 8.18 : 408 ἰδηάδηι, ὑγρεπῖθ ρυάογα, 

Οπμηΐδ ἀ6)1οἸοηϊ, ᾿οστδαιθ ἰῃ νι ϑοαγα οομαθῃῖ, 

ϑερίηιβ σΥΡΕΙ Ζυυχῃ ΓΕχ Ὡονὰ8 ἅγνα ἰθηθὈϊῖ, 

ϑοριπλ8 ἃ ΓΕΡῸ (ΓοδοΟγΌ, 4Ζυ0α στᾶνα [ΘΓΓῚΒ 
θτο ᾿προπεὶ συοπάδπι Νίδοεασπι Ὀ6|1ο ἰπο] τᾶ νἱτίυϑ. 

υυπι νερὸ οχ Αβια τὸχ ἱῃρταεῖ 1Π|6, ταρϑδοὶ 

Ῥὰγ δαυϊ]α, χαὶ ᾿οϊδτη δχυϊΐαπι ροαἸ πηι 6 οδίουν 5 
ΟΡάυοεὶ ἴογγαηι, ἰγαηροῖ Ζαΐ οὐποῖᾶ γυθίαυθ, 

Ετταρηῦ ργρῖὶ ργοβίεγηδὶ, εἴ ομηηϊᾶ βθοῦπλ 
Θιϑ ᾿ξβρογίδῃβ, ναϑίῃτα ἀϊιβοθάθι ρσθθάο ρῈῖ ὅβαυο γ : 

Τυπὶ ρεηὰᾶ ᾿πβθοϊθηϊ τηᾶρηο γερίᾳας Ὠεοααο, 
λογπυπηαθ οο]θηξ ρῈῚ ᾿ογγὰβ ἀπάϊφας Νυϊλθῃ, 
Ετ αργείδοϊα πάπα ἰγαάδπὶ βίστια οὐηηΐα ΒΔ ΠΊΠ118. 

Ηΐπο Ὠειβ Βυπιαηθ αἰ απάοι ραυάῖα ρεπιὶ; 
ὅλο 1) εἴτα, οἱ Ἀγ ογθε 5ΈΓΡΕ5, ΟΥΪΌΠΊ 4.6 ΡΓΟΡΘΡΌ, 

(οσιαρυηῖ νοσοβ τπηοτῖδ θυ5 οάσσγο ἰγυοίυΝ, 

μα ἀδθυμῖ, πιθ} 5416 ἔανοβ, ἰδοιίϑααθ ᾿ἰχαογεσα, 
ΒΑΓΓΔη06, ἰΕΥΓΕΒΙΓῚΒ 4118 ρᾶΥ8 εϑὶ ΠΧ ἃ υἱοί. 

ϑ6α τ, 1} σρββθ8η8, ἤΟΠΊΟ ναῖτοθ ΘΟΏΒΟΙ6 Τ]ΘΏ[Β, 

62Ὁ Οομνεῖβὶβ ΔηΣ 18, ΝΌΠΙΘη ρ᾽οΆΓΘ Π]ΘΠ]ΘΠῖο, 

Εἰ πιδοίᾶγα ἤδο ᾿ΔΌΓΟΓΙΙΠΣ ΘΟΓΡΟΓὰ σΟΠ ΠῚ, 

Ῥγ ΤΙ σΘἤΟ5486 οναπι ἔεῖι5, γε θαπηθα5 ΠΟΥΪΒ. 

ἴρβαπι, ᾿πχυδπι, 8ὶ ἔοσῖε νυ! πι! ΒΟ βο γ, ΔαΟΓΆ. 

Νδτη 30108 Πουβ 1Π|6, πδο οϑὶ ἤθυβ δἰ ἴθ ἃ 1110. 

63ο 7υβιᾶπὰ οο] 110, πυ]]Π406 ἸΠ] ΓΙ 5 650 : 

Ηδπο ἀεάϊτ Οππη!ροΐεδῃβ ἰθρϑτη τ γίϑ "8 ΦΡΈΙΒ. 

᾿ϊοῖδ ποδίγι ἰθαροσίρθυβ, 4υ8 ἀδ Γὰ σοη ον ἔχα. πΠοϑῖΓ. Υ οἵ νἱάς Ργεῖ, δὰ μος νο- 

στα 1. --- 624, 544ᾳ. Ἀυγβυ5 Ἔχ μογίδι]0 δὰ φϑμῖ}]65. --- 

Ἰεεῖυπι : Ἔργα δὲ χειροπ. Θ. κατακαν- 
θήσονται. 

619, 54ᾳ. ἤυης εἰ φυδίτογ 544. γὲῦ- 
505 παῦεὶῖ [Δοἴ. ΥἹ], οἂρ. 24. 

620. [μΑεϊ. καὶ ἄσπ. θρέμματα γαίης. 
θ24, 5ᾳ. Αἤετι 05 ἄυο νεγϑὺ5 ἴδῃ- 

υδπὶ Οτρἢΐοος ΟἸετμθῃσ ἴῃ ΟΟὮ. Ρ. 64, 
τοειροσία ἴαἰβυβ, υἱ υἱάἀδίιγ. ὙΈσαπὶ δι- 

ἴεπι ἢυ}5 ᾿ΘοΙΙΟΠμΘΙ ἴρ66 ἀράϊξ : δηλ 
εοἀὰ. ποβῖγ! μὴ πολλήν ΒαΡΕΡδηϊ ῥγὸ μὴ 
μέλλων; 51π6 56η811. 

625, Οοαάὰ. ἀλλὰ λιπὼν πλοῦτον, Ρχο 

παλίμπλαγχτος, ᾳφυοά ΟἸ]οπι. γε ά!αϊι. 
629. Ετεφαεῃβ ἢϊς ἐπ 51:0}}}. εχ θδι:- 

ἴογοῃ. Ο80. Ὧ, ν. 85 ; 58]. οδΡ. 45, εἷς. 
681. ῬΒοςο]. 11, εἴ εἶτ. 11, 14. 

ν΄. 
πφιςςς 
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ἀλλὰ σὺ τοῦ μεγάλοιο Θεοῦ μήνιμα φύλαξαι, 
ὁππότε κεν πάντεσσι βροτοῖς λοιμοῖο τελευτὴ 

ἔλθη, χαὶ φοδεροῖο δίκης τύχωσι δαμέντες, 

635 Καὶ βασιλεὺς βασιλῆα λάθη, χώραν τ᾽ ἀφέληται, 

ἔθνη δ᾽ ἔθνεα πορθήσῃ, καὶ φῦλα δυνάσται, 

ἡγεμόνες δὲ φύγωσιν ἐς ἄλλην γαῖαν ἅπαντες, 

ἀλλαχθῇ δέ τε γαῖα βροτῶν, καὶ βάρδαρος ἀρχὴ 
Ἑλλάδα πορθήση πᾶσαν, καὶ πίονα γαῖαν 

δά4ο ᾿ “ ͵ . » ,.ν 4 ὦ 
ξαρύση πλούτοιο, Χαι αἀὐντίον εἰς ἐρῖν αὐτῶν 

θωσι χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου εἵνεκεν ( ἔσται 
ἢ φιλοχρημοσύνη καχὰ ποιμαίνουσα πόλεσσι ), 
Χώρη ἐν ἀλλοτρίη " ἄταφοι δὲ ἅπαντες ἔσονται 

Καὶ τῶν μὲν γῦπές τε χαὶ ἄγρια θηρία γαίης 

645 Σαρχῶν δηλήσονται" ἐπεὶ δ᾽ ἄν ταῦτα τελεσθῇ, 
Λείψανα γαῖα πέλωρος ἀναλώσειε θανόντων. 

4 ἐμέ λ΄ Ψ ͵ Ὁ 

Αὐτὴ ὃ᾽ ἄσπαρτος καὶ ἀνήροτος ἔσται ἅπασα. 

Κυηρύσσουσα τάλαινα μύσος [μιαρῶν] ἀνθρώπων, 

Πολλὰ χρόνων μιήχη περιτελλομένων ἐνιχυτῶν, 

65ο Πέλτας χαὶ θυρεοὺς, γαισοὺς, παμποίχιλα θ᾽ ὅπλα" 

Οὐδὲ μὲν ἐκ ὃ ρυμοῦ ξύλα χόψεται εἰς πυρὸς αὐγήν. 

Καὶ τότ᾽ ἀπ᾽ ἠελίοιο Θεὸς πέμψει βασιλῆα, ᾿ 

ὃς πᾶσαν γαῖαν παύσει πολέμοιο χαχοῖο, 

Οὖὗς μὲν ἄρα χτείνας, οἷς δ᾽ ὄρχια πιστὰ τελέσσας. 

655 Οὐδέ γε ταῖς ἰδίαις βουλαῖς τάδε πάντα ποιήσει, 

ἀλλὰ Θεοῦ μεγάλοιο πιθήσας δόγμασιν ἐσθλοὶς. 

Λαὸς δ᾽ αὖ μεγάλοιο Θεοῦ περικαλλέϊ πλούτῳ 

Βεύριθὼς, χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ, ἠδέ τε χόσμῳ 
Πορφυρέῳ " καὶ γαῖα τελεσφόρος, ἠδὲ θάλασσα 

- (32, 44ᾳ. Αἀδβῖ δῃπ ἴοιριιβ 410 ᾿πη πὴ: 65 ΟΔΙ λ ἰΔἴ65 πῃ ζαπι5 Πυπιδηυηι 

ἱγτυρίυγα δυπῖ, ᾿ΠρΓΙπιὶ5 ΡΑγΡαγογιπὶ [8Πη υἱ 5: ρ0Γὰ ΟΠ Πογιηι ἢ] ναϑιδιϊοηίθυε. 

084. Ῥεευάο-δἰίίειπι εεἴ φοδεροῖο Ρτὸ 
φοδερᾶς, εεῖψθα οὐπὶ δίκης οοῃείγυεξη- 
ἄυπι : νόϊεραὶ Οσίτόγεσγιυβ οὐτὰ Θεοῦ }ιηρὶ, 
δυρδυά!ο φυΐρρε, δε πιδὶε. ἰῃ τύχωσι 
ᾳυδηι αἴ15 πιοπάππι εβῖ ΔΙ ΠΠ ηυτα. 

8686. γῆι Βοπιϊοῖ, εχ ΕὙδΏροὶ 5 5. 
Μαιι. ἐδμ. 24: ἴκις. οδρ. 21. Εἰΐδπα δὰ 
ἤπης Ἰοοιτα γαϑρίοϊ [,οῖ. Υ11}, οαρ. 14. 

628. δε δυρτᾶ, 520, Ἀοζγδηὶ πολυ- 

θάρθαρον ἔθνος ἀϊεεθαπίυν, οἱ 1, 394, 
ἄνδρες βαρδαρόφωνοι. 

θ42. Οοἀά. πημαίνονσα νεὶ ποιμένον- 
σα : Π05 (ΟΥΤ. Οἴτ. 11], 11,.61}1,111. 

θ45. Απ’Ροίϊυ5 σάρκας 
641. ἔχ Ἠοπιογο, Θά. ι, [23. 

θ48. Οοὐά. μυρίων : τηράοδηι ργορο- 
δαὶϊϊ (λοι. δδοά ᾳυϊάν! οἰἰδηλ μελέων, υἱ 
ΥΠΠ, 240, 5:1}}}} νουῦβι ἢ 
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δάο 

65ο 

655 

ΒΙΒΥΙΔΙΝΟΒΌΜ 118. 1, 8. 4. 193 

Τὰ νεσὸ βἰἴθγηὶ τη ΔρΏλπὶ ἔπρ6 ΝΌΠΙ}:5 ἰγὰῃ. 
Ναιηαὰς υδ]᾽ πιοσίαἶθβ ουποῖος μοστεηάδ σγανδὶὲ 
Ῥαβι18, δὲ ᾿ἱπητδ 15 ρωπάσγυσι Ἰπουζηθαῖ δοοσνυϑ, 

Ετ τεσϑι σϑρίοῖ ΣῈΧ ἔουΓΟΥ ἀγνδαδ ἀεπεῖ, 
Ετ ροῃ8 ἀδἰεριῖ σεηίθῃ, ρορυΐϊοξαυς ἀγπαβῖς 
Ιηϊογίπηθηξ, ἔαρ επίαυθ ἀμοα8 αἰΐαπα ρὲσ ἃἄγνα, 
Μαϊδριίααθ Πποιηῖῃ68 1618, στεοβαὰδ γορϑηϊα 
Βαγρᾶγὰ υὙἱ5 Ἰπουπιθοῖ ἄρτΊ8, ᾿Ἰο τ 8 ἔεγθ 5 
Ἀινι1ὰ5 ΟἸηη 6858 Ἔχ δυτιεῖ, ἀγα δ 4.6 νεσιθηϊ 

Νίυϊυα ἀϊβοογάθ8 1Ἰηἴδγ 56, 501 }Π1οδῖ ΔΌΓΟΙΩ 

Ῥγορῖεγ εἵ ἀγρεηΐατμῃ (Ἰδηἴαπι πι εϑυθαδ τ] συ) 
ΟἸρηῖ ἀγνασ!1165)}, ἴὰπὶ ἀδηλαπι 1ῃ δηΣθυ5 ΟΠ 65 
Ἐχιοσηίβ, ἴεσγο πηδοίδιὶ, ᾿πἰυτηδῖα το σαθπὶ 
Νίφηαγα ᾿υρὶ8 αν ρυβαι ἰοεῚ5 : 480 ἀδπιααὸ ἔβδοῖο, 

ἘΔ]]Ιχαϊᾶ5 161} ὰ5 σΘοπβαυπιαῖ ἰ!σ 6 σαγθηΐμτ ; 

Αἰχαθ οπιηῖβ ροδίμασ ἱπουϊῖα. Ἰπαγαῖα ἸΔο αι, 
Ιηἴο ιχ, μοηλημηλ 8566} 5 ΘΧ 0116 ἰαπἴδη5 ; 

Ῥοπθο, ἰομρΊΠ4υ!8 ἴῃ 88 τε θα ΠΡ 8 ΔΠΏ15, 
Ῥετα8 οἱ οἰρβοβ, ρεβϑὰ εἴ ἴεϊὰ οὐηηῃιᾶ ργομπηδῖ, 

Νεο ἀε χαετγοεῖο Ἰιρτιαπι οὐ αῖυγ ἸΏ Ἰρτιθη). 
Τυμο ἃ 5016 Πδὺβ τερεῖι ἀδηλτεῖ, 1π ΟΠ 65 

ΒΒαδυπι ἴογτὰβ8 μ6}}} αὶ σοιαρτιπλεῖ εϑίθῃ, 

Οὐοο1518 4115, 8118 ἴὴ ἔοδάεσα πο ῖ15. 
Νες νεῖῦῸ ὑσορυεῖδ 510 ἀἰρεγεῖ οἵμηΐα πηθηΐϊα, 

ϑε4 πρὶ! ργοορία Πεὶ νθηθγαμα βεουϊ5. 

Αἴας ορίρυβ ταγβιυσῃ Πογεθὶῖ ἀπιδῖα [)60 56 η5, 
ΑΥ̓ρθηῖο σΓᾶν!5 αἴχις αυτο, οὐ] 46 Γοη 68 

Ῥαγραγεοο, ουπλυϊαῖα ΟΏ18 ἸΘΓΓΘῸ 6 ΠΛΆΣΊΒ406. 

-- θ52, 544ᾳ. Τυῆς ρτορίπάιι5 Μοβεὶ δἀγοηΐπδ ἰῃ ἰεγτὰϑ οοἸεργδῖνγ, ουδαυς γοξ- 

τυ ἰῃ δυάδα εἴ ΄υϊάδιι 1ῃ 10518 ΗΪΘΓΟΞΟΙΥπιῖ5 σομδιἐδηάππι [510 ἀρογῖο ΝοβιοΓ].--- 

6050, 54. Εχ ἘΖΕΟΒΙοἾς, σαρ. 29, εἰ 5κὶς ἀνατολῶν, εἴ ᾿θπὶ ᾿πηιετα νἱἀεῖυν Τὰ- 
ἐηΐγα 128, 54., ἰοηρε Ἰιοοῖ ἀΐνευθο δεῆδυ. Ἂἶυ5, Ηϊδὶ. Υ͂, ἢ 18 : 56ἀ 8]ἢ Ξὶπιρ]Ἰοὶυ 5 
Ἀορρίοἷῖ δὰ ᾿οὸ5 ἄυο νεγϑι5 [οϊ. Υ11, ποι υβαιθ « ἃ ο88 10», 5ουῖϊ βϑυρτα, 286, 

ε. 26. ἴπ εεουπάο θ᾽ δἀάϊϊταυς εχ 129. Ογτιβ 8 ομοῖο ἀδπιτιουδίυν, οὐρανόθον, 
652, 444ᾳ. ἤπῃς εἴ ἀυὸ 544. οὐϊδῖ [,Δ6- [αἴατυδ ἴῃ ἰογεὶθ φυδεὶ Μοεεε ἤρυγα. 

τδούυδ, ὙΠ], σἂ. 18, 181 αυοὰ 5.0} ἀἔ(ὅ5. Οἷγ. δοδημ. ἔν. σδρ. 5, υ. 19 εἰ 
πέμψειε Θεός. (δίετγιπι ἀπ᾽ ἠελίοιο, «ἃ 80 : Οὐ δύναται ὁ νἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαντοῦ 
60] », ϑ0πϊῖ 4] ᾿η16}}Πσϑιῖ « 4] ογίθπῖα ν, οὐδέν, φυοὰ ᾿ωεοιϊϊοὶ αυλάδιι ἐῶ τᾶ] υξα 

αἱ εδὶ ἀρυὰ [5Ξ61Δ5, σὰ}. {1, ν. 2, ἀπ’ δ5δηβδυπὶ ἱγαχογιπὶ. 
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ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ [.. 

Τῶν ἀγαθῶν πλήθουσα " καὶ ἄρξονται βασιλῆες 
ἀλλήλοις χοτέειν, ἐπαμύνοντες καχὰ θυμῷ. 

ὁ φθόνὸς οὐχ ἀγαθὸν πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 
ἀλλὰ πάλιν βασιλῆες ἐθνῶν ἐπὶ τήνδε τε γαῖαν 

ἄθροοι ὁρμήσονται, ἑαυτοῖς χῇρα φέροντες. 
Συηχὸν γὰρ μεγάλοιο Θεοῦ καὶ φῶτας ἀρίστους 
Πορθεῖν βουλήσονται, ὁπηνίκα γαῖαν ἵκωνται. 

Θύσουσι χύχλῳ πόλεως μιαροὶ βασιλῆες, 
Τὸν θρόνον αὐτοῦ ἔχαστος ἔχων χαὶ λαὸν ἀπειθῆ. 

Καί ῥα Θεὸς φωνῇ μεγάλῃ πρὸς πάντα λαλήσει 

Λαὸν ἀπαίδευτον, χενεόφρονα, καὶ χρίσις αὐτοῖς 

ἔσσεται ἐχ μεγάλοιο Θεοῦ, χαὶ πάντες ὁλοῦνται 

Χειρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο. ἀπ᾽ οὐρανόθεν δὲ πεσοῦνται 
Ῥομφαῖαι πύρινοι χατὰ γαῖαν " λαμπάδες αὖ γὲ 

ξονται μεγάλαι, λάμπουσαι εἰς μέσον ἀνδρῶν. 
Γαῖα δὲ παγγενέτειρα σαλεύσεται ἤμασι χείνοις 

Χειρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτοιο, χαὶ ἰχθύες οἱ χατὰ πόντον, 
Παντα δὲ θηρία γῆς, ἠδ᾽ ἄσπετα φῦλα πετεινῶν, 
Πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ψυχαὶ, καὶ πᾶσα θάλασσα 
Φρίξει ὑπ᾽ ἀθανάτοιο προσώπου, καὶ φύδος ἔσται. 
Ἡλιδάτους χορυφάς τ᾽ ὀρέων βουνούς τε πελώρων 

Ῥήξει, χυάνεόν τ᾽ Ἑξρεόος πάντεσσι φανεῖται. 

Ἡέριαι δὲ φάραγγες ἐν οὔρεσιν ὑψηλοῖσιν 
σσονται πλήρεις νεχύων " ῥεύσουσι δὲ πέτραι 

Αἵματι, καὶ πεδίον πληρώσει πᾶσα χαράδρα. 
Τείχεα δ᾽ εὐποίητα χαμαὶ πεσέονται ἅπαντα 
ἀνδρῶν δυσμενέων, ὅτι τὸν νόμον οὐχ ἔγνωσαν, 
Οὐδὲ κρίσιν μεγάλοιο Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἄφρονι θυμῷ 
Πάντες ἐφορμηθέντες ἐφ᾽ ἱερὸν ἤρατε λόγχας. 
Καὶ χρίνει πάντας πολέμῳ Θεὸς, ἠδὲ μαχαίρῃ, 

Καὶ πυρὶ, καὶ ὑετῷ τε χαταχλύζοντι " καὶ ἔσται 
Θεῖον ἀπουρανόθεν, αὐτὰρ λίθος, ἠδὲ χάλαζα 

. Πολλὴ καὶ χαλεπή " θάνατος δ᾽ ἐπὶ τετράποδ᾽ ἔσται. 

- 668, 544. 1ρ056 σομ)υγαῖοβ ἀρ Δ ἷῖ τοραβ, σοη)υγαῖοβ ποῖρα ἴῃ 7υάπαπι οἱ 
δδῃοῖδι ὑγθδπὶ εὐυϑ4ις το υπὶ [518 τυσϑὺδ ἀρεγῖς Νοβῖει]. --- 615, 544. ΕἸΣ 

660. θε ςοπαγαιίς ἰα Μεββίατα τορίθυα 668. ϑὶς ἱπίτα, 184, ἐπὶ τήνδε πόλιν, 
εἶτ. Ῥεβδὶπὶ. 2 εἰ Ῥγορμοῖαβ ρδβϑίῃ). ἐς Τυάφα. 

062. Αῃ ἐχ δἰἴσαο φιιομιίοο ὃ 667, Γ4ᾳ. ἔχ δεγεπιῖα, “Δρ. ἴ,ν. 18. 
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6όο Νέος πιηι5 ἸποΙρΡΊ Θἢϊ Βεον σὐῃ ΘΠ ἀ6Γ6 ΓΕρ 68 

[Ὡ1ῈΡ 56, ἸηϑρΏΟΠ.6 ᾿σσυχῃ ἔδγνοσα τηοίιι. 
Ιηνιάϊα π1μι] εϑὶ ρϑ)υδ τχουῖδ] }ὺ.5 ἐορ ΙΒ. 

Εγρο ᾿ἰογυπι ἰυποῖο σΘΏ11168 ἈρΡΊΩΪΠ6 ΓΕΒ 
Ἰηναάδηι ἴοσταπι μδης, ἰαϊιπι 8101 τυϊϑ16 ραγαπίαβ. 

665 Ναιῆᾳυς Ἠδὶ ἰθπιρί πὶ οἰρίοηΐϊ οἰνθϑ4.}6 γνογΘΠ08 
ΠιτΊρογα ᾿ηξ6 8118 τπδηῖρυβ. Τυμ ρἱηραϊα Γυγα 
ΪΏρταεβ8ι, βἰδιυθηΐ [0518 5880} τη! θὺ.8 υ1}}}8 

Αταπὶ αυϊδαὰδ βυδη), ρΓοργδ488 ἰπ 8646 56 ἀ6η 168 
ὅυτα ἀάθυηϊ. ϑ8εα νοχ δῇϊαριτυν δῖα ΤΟ ΔΉ 115 

6ὅγο Ἐχρογίθῃι πιθῃ[18 ρορυ]υπι, ᾿ιϑἴαβααθ τεροβοοὶ 
λυάϊοϊο ρωῃδ5, ρογοϑηῖ υἱ πιπάϊτυβ ΟΠ.Π65 

Βεχῖγα ᾿πιπλοσῖα!!. ΠΑ θδηϊυν ἃΡ θῖμοσγα οοἶβο 

ἴῃ τογγᾶτῃ δγάθηϊοβ ρἶδα!ιὶ, Βαμα θ ΘΟΓΙΙΒΟΔῊΒ 

ϑαρτα Ποιηηῦμῃ ἰυγρατῃ ἴ55415 ρ] δῖ Ἰρπιεὺβ ἀΧί8. 
6γ ΑΑἷἱν Ἰεῦσὰ ΟΠΠΠΙΡΆΓΘΙΒ 11}15 ἀρίταϊα ἀ16}0.5 

ϑϑηῖδῖ αἰ ττιοαπὶ ἀθχῖγαπ ; ρ᾽ΒΟ6Β616 ΤΩΔΤΊΩΙ, 

Τεγταβίγοβαα ἔεγω, βἰπλὰὶ οἱ σθηυβ οὔλης νοΪαπίαπι, 

Ηυπιδηδδαμα οἴ Π68 ΔΠΙΠ1258, οἱ πη Γῖὰ Οὔλη!8, ὙὉ] ΠῚ 

ἴταῖὶ σθγηθηῖ δα μογγεβοθῃίααθ ΤΟΠΔΏΙΙβ. 

ὅδο [Π|ὲ ργοόςβί!οβο 5.0] 1π|68 νϑγίϊοθ πηοηῖοβ 

Εταηρεῖ; οσοτγυϊείαᾳυς Ἐγοθὶ ἀοπηὰβ ἵπια ρϑιθθ]ε. 
Ῥασχίυγιθηϊ 5}Π1Π}18 ἴῃ σΟἢ ΠΡ 0.8 δηῖτα,, ΘΓ ΘΏΓΙ5 

Εεδῖα οἽδάδνουθυβ : πιδθαθαηϊὶ βδηρυϊηα οδαῖεδβ, 

᾿πηρίθαμπίχαθ ῥσγοοῦ! ἰογγθηιὶ Πυμηῖηθ σΔΠΊρΟΒ. 
685 Αἱ πυσὶ, τυγθα Πο511}}18 τη πλῖμα νᾶ Πη8, 

Ῥγϑοριῖε5 ἰΔ0Ὶ1] σοσμΘμἴΌΣ, ΖΔ Π 40 ΒΌΡΓΘΠΙΙ 

05 Ιεσρείχυο Πδὶ πϑβο βι18, δὲ ᾿πηροῖδ ἔδοϊο 
Ἠδϑβίδβ, ἤδὰ ! Πλ͵56Γ1,) βαποῖδη ὙἹΟΓΆ5115 ἴῃ ἐρθη. 

Οὔλπμο8 Ἔἐγρὸ Πθὺβ 6} 19 τὰ] 1} οἱ 6Ώ86, 

ὅ9ρο Ὠηίανιο 81:π1ὰ] αἴχιαθ ἰρῃὶ : ἴαμα βυϊρῃυν ΔὉ ἃἰϊοὸ 
Ὠερΐαει, οἵ Ἰαρι 68, οἵ ἀθηϑο τὐσθῖηθ ρτάπαο : 
Ουδαγυρεάυπιχας σαμυβ σουγηληὶ οἷδά δ ρογιθιῖ. 

Φ 

τέγυΣ [ Ἰυάδῖοο τλοτα ἱπιοὶ]οοῖη5, ἰά οδῖ, ἤπὶ5 ᾿πιρίοττιπλ οτηπίυπὶ εἰ ἰοϊ5 τη Πα Γ6- 
ὩΟΥΔΙΟ ]. -- 

612, «4. [μΔοῖ. Υ1], οἀρ. 19: « Ολάεϊ ταλ]ῖα δἰ μα, ἀυςῖὶᾶ Ῥγεθβεγι τ 6 Ῥ58]- 
« Τερεηῖο ρἰδάϊῃ9 ὁ οβδο, εἴς.» τηἷδ οἱ Ῥγορποῖῖς, ἰαπφυδηι συΐρο οορη! δ 

615. Ἀεουττοῖ ἰηΐτα, 114, 0] εἴ 411 ποβιγὶβ ἰπ ποἱἱδ ργαιοστηϊτἰδηῖαγ. 



τιρα.τ- τσ π-- 

190 ΣΙΒΥΛΑΙΑΚΩΝ ΑΟΓῸΣ Γ, 

Καὶ τότε γνώσονται Θεὸν ἄμόροτον, ὃς τάδε [χραίνει] ᾿ 

Οἰμωγή τε καὶ ἀλαλαγμὸς κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν 
695 ἵξεται ὀλλυμένων ἀνδρῶν" καὶ πάντες ἄναυδοι 

Αἴματι λούσονται᾽ πίται δέ τε γαῖα χαὶ αὐτὴ 
Αἴματος ὀλλυμένων " χορέσονται θηρία σαρχῶν. 

Αὐτός μοι τάδε πάντα Θεὸς μέγας ἀέναός τε 

Εἶπε προφητεῦσαι. Τάδε δ᾽ ἔσσεται οὐχ ἀτέλεστα, 

γσοο Οὐδ᾽ ἀτελεύτητα, ὅτι χεν μόνον ἐν φρεσὶ θείη, 
ἄφψευστον γὰρ Πνεῦμα Θεοῦ πέλεται κατὰ κόσμον. 

Υἱοὶ δ᾽ αὖ μεγάλοιο Θεοῦ περὶ ναὸν ἅπαντες 

ΗἩσυχίως ζήσοντ᾽, εὐφραινόμενοι ἐπὶ τούτοις 

Οἷς δώσει χτίστης, ὁ δικαιοχρίτης τε μόναρχος. 
γοῦ Αὐτὸς γὰρ σκεπασειε μόνος, μεγάλως τε παραστὰς, 

Κύχλοθεν ὡσεὶ τεῖχος ἔχων πυρὸς αἰθομένοιο. 

ἀπτόλεμοι δ᾽ ἔσσονται ἐν ἄστεσιν, ἠδ᾽ ἐνὶ χώραις. 

., Οὐ χεὶρ γὰρ πολέμοιο χαχοῦ " μάλα δ᾽ ἔσσεται αὐτοῖς 

Αὐτὸς ὑπέρμαχος θανατος, χαὶ γεὶρ ἁγίοιο. 

σιὸ Καὶ τότε δὴ νῆσοι πᾶσαι πόλεές τ᾽ ἐρέουσιν, 

ὁππόσον ἀθάνατος φιλέει τοὺς ἄνδρας ἐκείνους " 

Πάντα γὰρ αὐτοῖσι συναγωνιᾷ, ἠδὲ βοηθεῖ, 

Οὐρανὸς. ἠέλιός τε θεήλατος, ἠδὲ σελήνη, 

[Γαῖα δὲ παγγενέτειρα σαλεύσεται ἥμασι χείνοις.] 
15 ἩΗδὺν ἀπὸ στομάτων λόγον ἄξουσι δ᾽ ἐνὶ ὕμινοις, 

Δεῦτε, πεσόντες ἅπαντες ἐπὶ χθονὶ, λισσώμεσθα 
θάνατον βασιλῆα, Θεὸν μέγαν ὕψιστόν τε. 

Πέμπωμεν πρὸς ναὸν, ἐπεὶ μόνος ἐστὶ δυνάστης " 

Καὶ νόμον ὑψίστοιο Θεοῦ φραζώμεθα πάντες, 
γα ὥστε δικαιότατος πέλεται πάντων κατὰ γαῖαν. 

Ἡμεῖς δ᾽ ἀθανάτοιο τρίύου πεπλανημένοι ἥμιν, 

ἔργα τε χειροποίητα σεδαζόμεθ᾽ ἄφρονι θυμῷ 
Εἰδώλων Σοάνων τε χαταφθιμένων ἀνθρώπων. 

Ταῦτα βοήσουσι ψυχαὶ πιστῶν ἀνθρώπων, 
γῦ Δεῦτε, Θεοῦ χατὰ δῆμον ἐπὶ στομάτεσσι πεσόντες, 

-- 698, ἐ4ᾳᾳ. γαῖεβ. ργορβοίίδγυμι δυδγιτα νογι ἰδίοπι δϑθογὶῖ, ἰδηαιιδτα ἀλυϊπίλιις δί- 
βΒαδῖδ. --- 10), 5844. δυάερογιυμι [εἰξοἰῖᾶ5 ροδὶ 11105 ἀ165. --- 114, 544. ΤΑ}: βερεείδουϊο 
φοϊμσηοῖξδο ξεηῖο5 δά Πυύδεογυμ Πδυπὶ σοηνογίθῃῖυτ, --- 

098. ἀοἀά. ἴῃ ἔπε χρίνει νοὶ χρινεῖ : 112. (ουίον Ῥαυΐμπι δ] ἤομΣ, ἐδΔρ. δ. 
σον, Ομ. νυ. 28 ; Τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα 



ΒΙΒΥΠΓΙΝΟΒΌΜ 118. ΠΙ, 8 2. 191 
Επ τυηο δἴθγηυτα, 4] υάϊοαϊ Οτηπῖα, ΓΟΡῈΠὶ 
Αγσποβοθηῖ : Ποπληυπι Ποῖυ8 οἰλιπόσαυθ οδἀδηϊιπι 

695 [πιρ|εθ1ῖ ἸΘΡΓΔΒ : 811 ϑίη6 νοοϑα Ἰδοθρυηῃηΐῖ, 
ΘϑηρΌϊη6 ῥτόΪαιὶ ; 16}}08 ὈΙΡαῖ δἴγα ΟΓΌΟΓΘΙΙ, 
Ετ τὰριάδ Ἔχρίερυηῖ 86 οασηΐϊθυβ οτγὰ ἔεγαγυμι. 

ἴρ86 πῖδὶ ἀδάϊε μδοο Πϑὺβ οπληϊα νι! ΟἸ ΠΑΡῚ 
Ναρτιυβ εἴ ἴθ 5 : οὐ) Β αἀυοἀουτη406 νο]πηῖδβ 

7οο 7851, δῦιῖ : πὸ νη οδϑάθῃηϊ δῖ ἱσγιῖα ἰδία : 

Ουΐϊρρο δὶ πδβοῖῖ πη} ΠΠΓῚ Θρ γι ΟΥ̓. 

[πίογθα τηδρηϊ ΡΓΟΪ68 βαουτὰ ΡΆΓΘΠ 15 ͵ 
αὐτοῦ φάδπὶ ννθηΐ ἀἸν!ηδπι, εἴ πο Γὰ σατρθηῖ 
Ους: ἀφάεει τηυπάϊ Ἰμάεχ εἰ οοπαιῖοῦ εἰ ΓΟΧ. 

7ο5 [ρ86 εἰθῃϊπὶ 8018 ν]160 πιυπιπλη6 ἴα ἴ08 
Αγάδμταυθ, νεΐαϊ πιυτο, οἰγουτηάἀδθὶῖ Ἰρπ 6. 
Ετρο υγθ068 Ρ6}1ο ᾿ἱπϊδοῖδϑ ββάθδαυ ᾿θηθρυῃὶ : 
Ουο5 ποὺ υ}}ἃ ργοιηδῖ μ6}1}1 πηδηυδ, δβρεγὰ 4υϑη60 
Οπιηϊᾶ ἀσρυ]ογιῖ ργίθβθηῖ5 ἀσχῖτα Τ᾽ ΟΠΔΏ1Ι8. 

στὸ Εἰ απο αἰϊομ!ῖθ οἰδιηαυηὶ δὰ} εἴ υΓΡΘ68 : 

Ο αυδϊ σεηῖεπι ἄπο ΠΘὰ5 ἃ ρΙ χα ΔΙΏΟΤΟ, 

Ουἱϊ Ρομᾶ οπποῖᾶ ἀ6αϊ; ουϊ 86 50 Πι} {16 Γ6 111551} 

Οὐ απι ̓ ρϑυτα, 50}15486 ᾿0Ὀᾶγ, ᾿Ἰσπαιηααδ πιιθδίθι ἷ 

Αἱ τογγὰ ΟἸΠΙΡΆΓΘΏΒ 1{}158 ΔρΊ ἈΡΙΤΟΣ ΠΟΓΙῚΒ. 
γι Τυηο ΠοΟΠΙΪΠ65 ρΤαῖαβ οἰ απ δηΐ ογὰ ἰο40ε88 : 

Ἦσυς ἀρτῖθ, ἢ ΟΠ 68 ΒΌΡΙΏ1580 ρΟρ]6 Ργοηὶ 

Ἰκλοσυτα τηᾶρπυτηηας Πδαπὶ Γερεη.6 ΡΓΘΟΘΒΊΟΓ; 
Βοπᾶααθ τριἰαπλι8 βαποίαπι ΟΠληΙροΐθ 115 δὰ ἐράεπι. 
Ἐπ ἀο01168 πιθιλοσὶ οοπάδπιιβ ρεοΐοτα ἰαρει, 

"Ἅο Οὐυᾶ Ποη 6ϑβῖ ΠΊΘ]1ΟΥ ΘΓΤῚΒ ΠΘΟ 0 511ῸΓ 018. 
Αἴ ποΒ δίθγῃι ἀθοΥΓΑΥ 118 ΟΓΙΠΘ6 ἸΌΓ15, 
ὕιτ ἀεξιποίογαπι βἰαίυδβ οἱ ᾿πδηϊὰ βιρτιᾶ, 

Νιαυπιηᾶ ἰδοῖᾶ τηδηιϊ. 5167}}} ΘΟ] γθ πλ8 ἤυΠΟσΟ 

(516 οὔ ὑῃδηῖπιὶ τηογία]α οοτάα ἰοχαδῃιαΓῚ). 
γῦ Νυμο ἅρε, 5δοταῖα οπὶ ροηΐ6 ἴῃ σόπαδ οδἀΘηῖ68 

συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, πες ἴΔηθῃ πἰωϊθ 712]. Ηδβεῖ ἔυῃς εἰ ἀυο 544. ϑυπι!- 
ὑγροπάδ 5: π}}]}}1πὰ0. Ὧ18,. ΟΟΒοτῖ. 8 10. 

114. Οἴν. βυρτα, 615, ἸΙοοο πιδρὶ5 ορ- Τῳ ΩΙἔἸ22. δυρὶ. ἔργα δὲ χειρ. γεραίρομεν 
Ῥογῖιπο:; Ὠϊς δυΐοι Δ] 16)0 εἴ δυϑροοῖο : ἄφρονι μύθῳ. 
εἰ ἔοτγιαβθε ἀδϊεμάυ νουβιδ. . 148. δυδῖ. εἴδωλα. 



128 "ΣΣΙΒΥΛΛΙΆΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

Τέρψωμεν ὕμνοισι Θεὸν γενετῆρα χατ᾽ οἴκους, 
Εἰὐχθρῶν ὅπλα ποριζόμενοι κατὰ γαῖαν ἅπασαν 
Ἑπτὰ χρόνων μήχη περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, 
Πέλτας, καὶ θυρεοὺς, κόρυθας, παμποίκιλα θ᾽ ὅπλα, 
Πολλὰ δὲ χαὶ τόξων πλήθη, βελέων ἀδίκων τε" γ30 
Οὐδὲ γὰρ ἐκ δρυμοῦ ξύλα κόψεται εἰς πυρὸς αὐγήν. 

ἀλλὰ, τάλαιν' Ἑλλὰς, ὑπερήφανα παῦε φρονοῦσα" 

Λίσσεο δ᾽ ἀθάνατον μεγαλήτορα, χαὶ προφύλαξαι. 

Στεῖλον δὴ ἐπὶ τήνδε πόλιν [τὸν] λαὸν ἄδουλον, 

"30 ὅστε μιν ἐξ ὁσίης γαίης πέλεται μεγάλοιο. 

Νὴ κίνει Καμάριναν " ἀχίνητος γὰρ ἀμείνων. 
Παρδαλιν ἐχ χοίτης, μήτοι χαχὸν ἀντιδολήσης. 

ἀλλ᾽ ἀπέχου, μήδ᾽ ἴσχ᾽ ὑπερήφανον ἐν στήθεσσι 
Θυμὸν ὑπερφίαλον, στείλας πρὸς ἀγῶνα χραταιόν. 

γήο Καὶ δούλευε Θεῷ μεγάλῳ, ἵνα τῶνδε μετάσχης, 
ὁππότε δὴ καὶ τοῦτο λάθη, τέλος αἴσιμον ἧμαρ, 
Εἰς δὲ βροτοὺς ἥξει κρίσις ἀθανάτοιο Θεοῖο, 
[ἥξει ἐπ’ ἀνθρώπους ἀγαθοὺς μεγάλοιο κατ᾽ ἀρχήν]. 

Γῇ γὰρ παγγενέτειρα βροτοῖς δώσει τὸν ἄριστον 
Καρπὸν ἀπειρέσιον σίτου, οἴνου, χαὶ ἐλαίου. 

γ4δ Αὐτὰρ ἀπ᾽ οὐρανόθεν μέλιτος γλυχεροῦ ποτὸν ἡδὺ, 

Δένδρεά τ᾽, ἀκροδρύων καρπὸν, καὶ πίονα μῆλα, 

Καὶ βόας, ἔκ τ᾽ ἀρνῶν ἄρνας, αἰγῶν τε χιμάρους " 
Πηγάς τε ῥήξει γλυχερὰς λευχοῖο γάλακτος " 

Πλήρεις δ᾽ αὗτε πόλεις ἀγαθῶν χαὶ πίονες ἀγροὶ 

"ὅο Ἑσσοντ᾽ " οὐδὲ μάγαιρα κατὰ χθονὸς, οὐδὲ κυδοιμός - 
Οὐδὲ βαρυστεναχουσα σαλεύσεται οὐχέτι γαῖα" 

Οὐ πόλεμός τ᾽, οὐδ᾽ αὖ γε κατὰ χθονὸς αὐχμὸς ἔτ᾽ ἔσται, 

- 182, 8344. Ἐχμοτίατίο δὰ αγαοοβ [Ἰὰ 6βῖ, ρϑηῖ}} 65 ρΥρι]05) υἱ ἀδδιπδηὶ δυάεροϑ 

δὰ ΔυχΙ πὶ ἴδγτε δι. σοπνοϊδηἴοβ, [ἐγνεβοθηῖα νοὶ 18πὶ Ἔγυπροηῖς ΜαοβαΡεδογατι 

268. Ο(οἀά., ἴηνογβε, ὕμνοισι τέρψ. 
184. Οοαά. δτιϊουϊυπὶ τόν οτα!ἰιηϊ. 
185. δοδῖ μιν, υἱ ». ΧΙ, 111 οἱ 

195, υἱαῦθ οἱ 58: 0 55:16 ΠΟῺ ᾿ῃ 8:0γ]- 
Ἰϊπ15 ἰδπίυπι, 5οὰ οἱ δρυὰ οοἴογοβ ΑἸοχδῆ- 
ἀγίπος : εἰγ, Εχουγβπλ πορῖγυπι Υ[!, 
ξΔΡ. 8, οἴ διιργα 118, 141, εἷς. 

1846. Νοῖιι5 γοῦβυβ 6χ ΔῃΠ] 4110 ργονοῦ- 
θῖο δρυά δίερι. ΒγΖ. ν. Καμάρινα, δρυά 
γι πὶ φυόχαα οἰϊαῖυ5 οἱ 8]105. ὙἹἀοῖον 

δυῖΐοπι ΔΙ] σογίοα δυάσθοοβ ᾿ς ἀσβίρηδτα, 
ἰδηαιδπι 6 (δ πηι βεὶ υϑίοσι {γ οσὶ- 
Ὁπάο05 : εἴτ. βδιργα, 1Π, 218. 

181. Πάρδαλιν ἐκ κοίτης, ταβρίοἰϊ δὰ 
Ῥτονογθίυπι δἰ χυοὰ οἰ τὰ νυ]ραῖΐυ πὶ « ἀς 
« ἴετα ἀογιηϊοιῖα ΠῚ ὀχοϊϊαηάδᾶ», π:εὶ 

ἰοτῖα δὰ δροϊοσυμι δἰϊχιιθαι “δορίυχα, 
υὑπάς Νιοοῖδπ μϊδιοτίους, ρα. 89 Μήδ᾽ 
ἀναγχάζειν τὸ τοῦ μύθον θηρίον ἀφν- 
πνίζειν τὸ τέως χοιμώμενον. 



ΒΙΒΥΜΝΟΒΌΜ 118. ΠΙ, 8ὶ 4. 129 

Οὐϊβααθ ἀοπιὶ, 80}. Π}}}ΠῈ ὙΘΏΘΓΘΙΏΙΏΙΓ ΓΙ6 ραγθηΐθι : 
Αγπιδάῦὸ ρεγ ἰοίαπι ΓΙ ΘρΆΠ}115 Ἰηδγίία ἰογγαπι, 
ΑΒποΟΓΌπι 8ερξδηι ΟἸΓΟ. νοΓ ΘΠ Ρι18 ΠΟΣῚ, 

Ρε]ιαβ οἱ οἰ!ρβθοβϑ, ρ]θαβ δίμλ]} οἱ Ῥ 6 Π|18 ΟΠΊΠΘ 
γ90 'ΓΓεϊογαπι, ουγνοβ ἌΓΟΌΒ., ΠΟΙ Γ 8486 88 ρΊ 85 ; 

Νεο ἀς χιυεγοοῖο ἰρπὰπιὶ οὐ δῖιγ 1ῃ ἸΡΊ6Π1. 
δεά ΤΏ Ι86 γα, δὰ ' νΔη1 )8πὶ ἀσβιηθ, στγοῖᾷ, [ἀβίι8. 

Ἐϊετπαπιψας ογᾶγε Ὀδαπὶ ἔλα ργονιἀδ οὐΓ658. 

Μιιῖα εἴ ἴὴ ἤᾶπὸ ἄσροπι ροραΐυπι, 4ὰϊ Πποίιαϊ ἐχρογβ 
"25 Οομη8}}1ι, ροπαβ ἃ βδποῖα (6Ἰ]υτὰ γα χθηΐδη. 

Νε (ὑδυλασιπμᾶπ) ἃρΊϊα : ΠλΙΠ0}8 Ὠδ50 ᾿πηπιοῖαᾶ ΠΟΘΘΡΙ : 
Νεὺ ράᾶγάυμπ 6 βοῆῖπο, πα 4υϊἀ ραϑίϊατα πποϊθβίυτη. 

Οομρσίπι ἴθ; Π66 511 {|0Ὶ ἰδηΐα βυρεγρία οογαί, 

11 τοιϊμθγα νϑὶ]ι5 ἀσγαμι δὰ οογίδπηθῃ δυηΐϊθ5. 

γήο ϑεα τηϑρημπλ Ὑθηογαγα ἰ)θιπι, ΡΔΓ5 αἱ ΠΡῚ ἀσίυΓ 

ὅμπι 58 Ππ0ι15, ἴδια! υθὲὶ )4πὶ ΘοπιρίεἰϑἴαΣ ναηι, 
Ἐπ )υβῖι5 οαποισααα δά θεῖ πλοῦ! θ8 ᾿ἸοΟΓὰ 
Ζά 1611 ταᾶρτιὶ, [1888 πη ροτοαθ Τ᾽ Ομδη 8. 
Νη ᾿εγγὰ ΟΠΊΠΙΡΆΓΘἢ8 που ΠΡ 8 ἀπάϊααο ἔτγιρ68 
Ἑάοι ᾿μοχ]διυιβϑαβ οἱεὶ, νπι 46, ΟἸΡΙΖαΘ ; 

"45 Με Ἰδααὰθ οχ αἰΐϊο τογαρθαηΐ ροουΐα οὐἶο ; 
Ατρογεὶ ἰγυοῖῃ8 οἱ ἀαἱοῖα ροπιᾶ, 5: πλιὰ 46 

ϑυσογεϑοεηῖ ονιαπὶ ἰεῖυ8 ἐεϊ 5416 ΘΑΡΤΆΓΟΠΙ ; 

Ελ πίνθυ οηΐθϑβ ἐγαμπιρθηὶ ἰδοῖα Ππθηῖθ8.. 

Ορριάδ ρίεμπᾶ Ῥώπη!8, εἴ ρίπρυα γαγα εἰ Ἔθαηὶ : 

"ὅο Νέξο ρίδαιοβ πιεϊαεῖ, πδο θ6}}1 ἰθγγα ᾿ὰπγυ] πὶ: 

Νεο ἱγεπγοίδοϊα ρεπιεῖ παΐδηϊ! ροηάεγα [6|]88 : 

Νοο θείϊυμαι, πθο ἐγιῖ πιεϑίογαπι Β4ΈΆ]|0Γ ΔΡΤΟΓΌΙΩ, 

56 658106]. ΓΟΙ ΘΓ, 51 νϑ᾽ϊ ΒΟΠΟΥῸ πὶ 58} 115 ῬΓΟΠῚ ΒΘΟΓΌ ΤΙ ΑΓ οΙρα65 Πονὶ .-- 148, 
38η4. Ἀυγευς ᾿ἰοπρογυῦλ πονότυπι [εἰς }185 ἀθβογ 1, --- 

189. Στείλας ἴμ τλδ δι} 10, φυσπὶ ἴ6- 
ΤΑ ἶπαπὶ ργδδοϑϑογὶϊ, ΘΙΟΥ  Ἰμδπὶ δαρὶϊ 
Ἰοδη ἴδηι : υἱχ δῖ) ῬΓΟΡΟΊΟΓΕ Δι 5, Π}1}5 
στείλασ᾽ ἐς ἀγῶνα. 

141. 44. ὋὉππότε καὶ τοῦτο τέλος 
αἴσιον ἦμαρ : δαάϊ!άϊ Ορ5. προλάδῃ, εἰ 
αἴσιμον τεβοτγρ5ιῖ, υἴ 5! ρΓᾺ 569, μαγιπὶ 
ἐ σοη].. ραγιϊτ εἴϊδαι ἐχ [,δοϊδηῃιο, Υ1], 

20, δἰϊιοσ ἰδιθη ἰΐα ἰεβαπία: ᾿Ὁππότε 
χαὶ τὸ λάδη τέλος αἴσιμον, ἠδὲ βρο- 

τοῖσι Καὶ δὴ ἀφίξηται χρίσις ἀθ. Θεοῖο, 
“Ἥξει ἐπ᾽ ἀνθρ. μεγάλη χρίσις ἠδὲ χαὶ 
ἀρχή. ἔχ ἀυοβυϑ8 Οἱ τἰπ}15 νου θυ 5 ὉΠ πὶ 
Γοἀιιπάαγα ραϊοῖ : υἱγαπι,, ταδοίπηυδ : εἴ 
ἴδιῦθη ἐρ58 ἰδυϊοϊορία ἀοίεπάϊ ροΐεδι 5.- 
ΒΥ] Ωἷ5 Θχοπα}}}5, υἱ ΘΌΡΓΑ, 1564, 54. 
ὕυπια εἴν. ἰηΐτα, 188. 

141. Μα]Ὲ ργοάδυοίυπι α ἰπ χιμάρους 
)0}1} συγδγε : δὶ δηΐπὶ δι} τοηάυτ, 
ποη ᾿ἰργαυῖ! ργὸ χιμαίρας. 

9 
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- 161, 44. δ} νογὸ οὐἱτυδ ἀῃ1υ5 γογὶ Ποὶ σοπιπιδηἀδῖυγ, ἱπερογδὶς υ υδάδπα 

ΤΑΟΓΌΣΑ ῬΓΘΟερίΪ8. --- 160, 8644. Ἀδξηυμτι ἰυδίοτυτα [1 εδὲ, διυιάμεοογυ) ἴῃ οπληΐα 

ΣΙΒΥΛΛΙΆΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Γ. 

Οὐ λιμὸς, καρπῶν τε χαχοῤῥέχτειρα χάλαζα. 
ἀλλὰ μὲν εἰρήνη μεγάλη κατὰ γαῖαν ἅπασαν, 
Καὶ βασιλεὺς βασιλῆϊ φίλος μέχρι τέρματος ἔσται 
Αἰῶνος, κοινόν τε νόμον κατὰ γαῖαν ἅπασαν 

᾿Ανθρώποις τελέσειεν ἐν οὐρανῷ ἀστερόεντι 

ἀθάνατος, ὅσα πέπραχται δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Αὐτὸς γὰρ μόνος ἐστὶ Θεὸς, κοὐχ ἔστιν ἔτ᾽ ἄλλος. 

Αὐτὸς χαὶ πυρὶ φλέξειεν γαλεπὸν μένος ἀγδ ρῶν. 

ἀλλὰ χατασπεύσαντες ἐμὰς φρενὰς ἐν στήθεσσι, 

Φεύγετε λατρείας ἀδίκους " τῷ ζῶντι λάτρευδ " 

Μοιχείαν πεφύλαξο, χαὶ ἄκριτον ἄρσενος εὐνήν " 

Τὴν δ᾽ ἰδίαν γένναν παίδων τρέφε, μηδὲ φονεύσης. 
Τοῖσδε γὰρ ἀθάνατος χεχολώσεται, ὅς χεν ἁμάρτῃ. 

Καὶ τότε δ᾽ ἐξεγερεῖ βασιλήϊον εἰς αἰῶνας 

Πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἅγιον νόμον [ὅς ποτ᾽] ἔδωχεν 

Εὐσεξέσι, τοῖς πᾶσιν ὑπέσχετο γαῖαν ἀνοίξειν, 
Καὶ κόσμον, μαχάρων τε πύλας, καὶ χάρματα πάντα, 
Καὶ νοῦν ἀθάνατον, αἰώνιον εὐφροσύνην τε. 
Πάσης δ᾽ ἐκ γαίης λίδανον καὶ δῶρα πρὸς οἴκους 

Οἴσουσι μεγάλοιο Θεοῦ - κοὐχ ἔσσεται ἄλλος 

Οἶχος ἐπ᾽ ἀνθρώποισι καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, 
ἀλλ᾽ ὃν ἔδωχε Θεὸς πιστοῖς ἄνδρεσσι γεραίρειν " 

[Υἱὸν] γὰρ καλέουσι βροτοὶ μεγάλοιο Θεοῖο. 

Καὶ πᾶσαι πεδίοιο τρίόηι,) καὶ τρηχέες ὄχθαι, 

Οὐὔρεά θ' ὑψήεντα, καὶ ἄγγια κύματα πόντου, 
Εὐῤδατα καὶ εὔπλωτά γε ἔσσεται ἤμασι χείνοις. 
Πᾶσα γὰρ εἰρήνη ἀγαθῶν ἐπὶ γαῖαν ἱχνεῖται " 

ομφαίαν τ᾽ ἀφελοῦσι Θεοῦ μεγάλοιο προφῆται " 

8606 0}Δ ΟἸΩΏ65616 βαηί68. “--- 

1588, Οοἀά. χαχορρήτειρα : οοττεχῖὶ 
Θομηοίάον ἴῃ 1 ἐχῖςο. 

54. Οοὐά. ἀλλά μιν : οἷ. βυρτα, 591. 
151. (οὰἀά. ἀνθρώπους : σοττ. (Δεῖ. ρὸ τῷ. 
158, ϑιγπίδχὶβ ἰδρογαὶ : δὴ ἀεοϑῖ 8]}}- 

αυϊὰ δὰ 56 5:11 ἢ ἄρσενος ἄχριτον ὕδριν. 
159. Οἷν. τυρτὰ, 629. 
160. (οαά. Δ}1}, γένος ρτοὸ μένος. γυϊζαῖα κοΐ υα]οῖ. 

102, 5η4. σης αἱ ἰγο5 544. εἰϊδῖ [μ8ο. 
ἰδηῖϊυ5 ἀς [τὰ Ὠεὶ, ςδρ. 22, ἰῃ Βος ἰδ- 
Ἰηδη ἀνόμους ἰοβεης ρΙῸ ἀδίχους, εἱ Θεῷ 

Ἴθ8. [,ἀεῖ. μ. τε φύλασσε, οἱ ἱπ ἤπο, 

165. 1,Δεῖ, καὶ γὰρ ὁ ᾿Ἀθάνατος : εοἀ 
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Αὐϊ ἴλυῃ!β αυἱ ἔτυρα5 ναβϑίδῃι 18 στα ῃ 118 ᾿ογγου : 
ϑεα ρᾶχ "ΠΠΊΘΏ80 ἰαΐα ἀομλιπαθιιΣ οτῇς, 

Ελ τερὶῚ τὰχ βάυ5 εσὶῖ, βειηρεσάαο πδπθραηὶ 

Ἑαάογα; φυϊψας ροίεθπβ οοθΐο ἀμ ῃαῖῃγ 8} αἰῖο, 
Ἀεχ Πσευβ, ἈΠΔΉΙΪΙΩΙ ΡΕῈΓ Οὐ ποϊὰ8. ΟἸΔΠ1ἃ ἴοΡΓα8 

Ι,6ρε τεροῖ, βΈ ποι απηᾶποὸ χυςουμᾳας ρεγαηϊυγ. 

Νδηὶ 8010υ8 Πευ5 1116. ἢδς οϑὶ Πδὺβ ἰῖοσ δ |Π| 0: . 

ρΡ86 στᾶνεββ Ποχμιηιπ [αϑἴιι9 ΘΟ υβδοειῖ ἸΏ]. 

ϑ6Ἁ τηδᾶ ν08 ΔΏ1Π)18 Ἀ5ϑυτηῖία ἀϊοία, Ὠοιπησις 

γινοπΐθῃι οοἰλ6, οἱ οὐ] τὰ5 νιϊαῖς πρίδπαοβ. 

ΑΒ διῖ δά υ]τοσιαπι, ᾿Π486 τηλτο5- οεἰίαδα ΠΡ1άο. 

ἙἘάυο υϊδα4ι6 ἴᾳᾶπι, Ὠ6 γ6γῸ ἱπίεσγῇορα, ρῥγοίθηι. 

"65 Ναιηχαθ 15115 ΤῊΔΡΤΙΙ 80 ΠΟ ΠΟΙῸΣ ἵτὰ ΤΟΙ ΔΉ. 

Τυης ΒΌΡΕΓ ΒυΠιΔΏ 88 δοηΐ685 ΓΕ ΌΙΩ 1058 σδρθδββϑῖ 

Οπιη!ᾶ ΤΩΔΗΒΌΓΙΠΙ ΡῸΣ βεεοι δ, 4] ρα 58Π0118 
ὅυγα ἀεαϊῖ, φυρυβ εἴ ἰοστᾶπὶ ῬΓΟΠΊϑιῖ ἀρΟΓΙΆΠῚ, 

Ετ ἐοσιυπαῖς ροσῖδϑ ΓΕΡΊΟΠΙΒ, εἴ ΟΠΊΠΘΠῚ 

779 1, Ί Δ, ἐοίΓΏ8 5 ΠηΘηΐ65 86 Πσϑβοὶὰ ἢ 18 

σαυάϊα. Ταπο εἰ ἴπυγὰ ἰεγεηϊ εἴ πηυμογὰ ργοπηρίὶ 
ΟἸλΠΙΡῈ}5 α ἰδ τΊ8 81 πιᾶρτ! ΜΠ} 15 τ θη}. 
Νες ἀδίποορϑ πουηπαπι ρΘΏΘΙῚ ἀομηυβ υἷα οοἸδίυΓ, 
Ἦδμῃο ργϑίοσ, χα βο]ὰ ρ115 ἱπνιβιϊυγ, 'Ρ80 

"75 Ὠεϑισῃδηῖο Προ : 8η1 ἰεπιρίαπι ΝΟΠΙΪΏ18 8}1ὶ 

ἈΠῚ6 νοσδηῖϊ ὨουλΏ68. ΕΤρΡῸ ὑπάϊααδ ΠΠΟγὰ., ΟΔΙΠΡΙ, 
Ἐλ οαἶβὶ πλορῖθβ, εἴ ορσαΐϊα ναβῖα ραϊθραηΐ, 
Εἰ (0 1165 ρεαϊ!θυβαας ἀδρυπὶ γειὰ τηθϑῖυ8. 

Ῥαχ οἴθηιμη αἀἴνεβ ἰοῖο 8ρ8 1180 11ὰτ ΟΥΡΘΟ, 

γχ8ο Εἰ ρἰαάϊοβ ἔγαηρσεηῖ αὔἴδιὶ Νυπηῃς νϑῖδβ, 

ἸΘΊ. Ὑυΐρξο ὅπποτ᾽ ἔδωκεν : Πο5 ΠΟΥ. 
« εοπἰεοῖυγα αυϊάεπι, βεἀ οεγϊϑοὶ τᾶ. 

Ἵ1ῖ. Βεερίεῖι δὰ Ῥεδίπ). 11, νυ. 10. 
114. ΑΠδετγὶ υπς οὐπὶ 5646 ῃἴ6 νου σα 

,αςι. ΤΥ͂, σα}. 6, 6χ ευδηιε 46 ἀΐνυ5 
ΑὐυκυΞκίηυδ, οοπῖτα ἤπτεβ., 4υὶ ἰδιλθῃ 
ἄλλον ἰοκὶὶ ὑπο τεῖρο,, 53εὰ τγδ]6. Ααάϊι 
διυΐῖοσι [,δοῖ. πδὸ δρυὰ διυ.] τὰ ̓ πνθη τὶ 
«ἰὼ ὅπα οαγιαληΐα ΕΥΥΕΠιγαὶ », 4ιοά ᾿π- 
τατργοίαπάυπι « δι ρτὶ ἢ βπεπι ». 
Οἴγ. ᾿πιγοὰ. ποϑῖγ. δὶ 5:0.}}}} 8, Ὁ] ἀο- 
εὐΐπιῦ5 πυ}05 1 γὶ ρᾶγίθ5 δ} 1} 0155}189 
ἘΣγιθγαεα υὐροὸ ττιθαΐ 50}}185 6856. 

115. Οπιποβ Ἰηϊτϊο νίόν ΒαΡεπὶ πο- 
Βίκουα, εἰ 5:5 δπὶ διηι φυΐϊυ5 ἰορ1556 
1,λεϊδηῖυπι ᾿οβιδΔίῸΓ δΌρΓα οἰϊδῖυβ οχ 60 
ἰοουβ. ἰηὰς ἀδδυμρεῖῖϊ Αὐβξυβιίπιυ5 αυο- 
4υ6. Νεο ἴᾶπιθη ἀυδίυπι νηόν εἶνε ναόν 

ΓΕΒΟΓ ροπάνιπι 6886 ΡΓῸ υἱόν, 5'ουῖ πο. 
υοαια Ἰαῖϊπο ἐπί ογργεῖδιὶ κυ πιι8. 

116, 544. [ποῖρῃ!5 Ἰοοσιι ἀρογία ἰτἷ - 
[ἴοης 5811 ργορῃεῖε, σὰ. 11, ν. ὃ, 544. 
δὶ αὐυΐοπιὶ τρηχέες ὄχθαι αἴ[ἰς6 ἀεί, 
1 1, 222. 

119. Οἷγ. δρτγα, 8304. 
180. Οἵτ, διιργα, 588, ς(. 
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ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΔΟΙῸΣ Γ. 

Αὐτοὶ γὰρ κριταί τε βροτῶν, βασιλεῖς τε δίκαιοι. 
ἔσται δὴ καὶ πλοῦτος ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος. 

Αὕτη γὰρ μεγάλοιο Θεοῦ κρίσις ἡδὲ χαὶ ἀρχή. 
Εὐφράνθητι, κόρη, καὶ ἀγάλλεο " σοὶ γὰρ ἔδωκεν 

Ἐὐφροσύνην αἰῶνος, ὃς οὐρανὸν ἔχτισε χαὶ γῆν. 
ἐν σοὶ δ᾽ οἰκήσει" σοὶ δ᾽ ἔσσεται ἀθάνατον φῶς. 

ἦν δὲ λύχοι τε χαὶ ἄρνες ἐν οὔρεσιν ἀμμιγ᾽ ἔδονται 

Χόρτον, παρδάλιές τ᾽ ἐρίφοις ἄμα βοσκήσονται " 
ρχτοι σὺν μόσχοις νομάδες αὐλισθήσονται - 

Σαρχοδόρος τε λέων ἄχυρον φάγεται ἐπὶ φάτνης, 
ὡς βοῦς" χαὶ παῖδες μάλα νήπιοι ἐν δεσμοῖσιν 

ἄξουσι-" πηρὸν γὰρ ἐπὶ χϑονὶ θῆρα ποιήσει. 
Καὶ βρεφέεσσι δράκοντες ἅμα σφίσι κοιμήσονται, 
Κοὐχ ἀδιχήσουσι ᾿" γεὶρ γὰρ Θεοῦ ἔσσετ᾽ ἐπ᾽ αὐτούς. 

Σῆυα δέ σοι ἐρέω μάλ᾽ ἀριφραδὲς, ὥστε νοῆσαι, 

Ἡνίκα δὴ πάντων τὸ τέλος γαίηφι γένηται. 
ὁππότε χεν ῥομφαῖαι ἐν οὐρανῷ ἀστερόεντι 
ἐἰννύχιαι ὀφθῶσι πρὸς ἑσπέραν ἠδὲ πρὸς ἠῶ, 

Αὐτίκα καὶ κονιορτὸς ἀπ᾽ οὐρανόθεν προφέρηται 
Πρὸς γαῖαν πᾶσαν, καί οἱ σέλας ἠελίοιο 
Ἰἰχλείψει κατὰ μέσσον ἀπ᾽ οὐρανοῦ, ἠδὲ σελήνης 

χτῖνες προφανῶσι, καὶ ἀψ ἐπὶ γαῖαν ἵκωνται " 

Αἵματι χαὶ σταγόνεσσι πετρῶν δ᾽ ἅπο σῆμα γένηται" 
ἐὸν νεφέλη δ᾽ ὄψεσθε μάγην πεζῶν τε καὶ ἱππέων, 
Οἷα κυνηγεσίην θηρῶν, ὀμίχλησιν ὁμοίην " 
Τοῦτο τέλος πολέμοιο τελεῖ Θεὸς οὐρανὸν οἰχῶν. 
ἀλλὰ χρὴ πάντας θύειν μεγάλῳ βασιλῆϊ. 

Ταῦτά σοι, ἀσσυρίης Βαδυλώνια τείχεα μακρὰ 

Οἰστοομανὴς προλιποῦσα, ἐς Ἑλλάδα πεμπόμενον πῦρ 

-- 184,.244ᾳ. ἀταιυϊδῖῖο δὰ δυάδοβ. --- 195, 344. ϑίγηα 'π οδθ]ο οἱ ἰῇ ἰοττὶβ, ἰοῖτα 

οπληία εἴ ΠΛ ΏΔΟΙα, πλδβιδ8 1105 ΓΕΓΌΠΙ ΘΟΠ ΕΓΒ ΘΟ 8 ὈΓδδι Δ. --- 808, 544. Ἐρ!- 

188. Οοἀά. οπιιθ5, χρίσις ἔσσεται οὐπὶ Τηλρηὴα ἰδιπε ἰδοϊϊοπἱβ ναγιεϊδῖο. 
ἀρχή : 86ἀ οἷν, 5ιρῃγα, 148. Ἠδρεὶ δηΐϊῃ : Ἐν δὲ λύκοι σὺν ἄρνεσσ᾽ 

184, 544ᾳ. Ε Ζδο ιατίδ ργορὶι. σαρ. 2, ἐν οὔρεσιν ἀμιλλοῦνται. Χόρτον γὰρ λύγ- 
Υ. 10 : Τέρπον καὶ εὐφραίνον, θύγατερ κες ἐρίφοισιν ἅμα βόσκονται. Ἄρχτοι σὺν 
Σιών, κ. τι λ. μόσχοισιν ἅμα καὶ πᾶσι βροτοῖσι (ἀπ ρο- 

181. 544. σης οἵ ἴΓ66 54. γογβιι8 οὔπὶ [08 βοτοῖσι, ἰὰ οεῖ, βοσχήμασι} ), Σαρ- 
νυἱοῖμο 193. εἰϊα! Τδοῖ. Υ11, οἂρ. 24, χοόδόρος τε λέων φάγετ᾽ ἄχυρον παρὰ 
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Ουϊ τὰπὸ γα ἀαραηῖ μομηΐπαπι δοοοριιβδιπλα ρθηῖι, 
Ὠινῖιι15 ΠΟμλΠ65 ἰΔΓΡῚΒ ᾿18ι|1546 γΓυΘΠΙῸΓ : 
Ναΐάσας ποο πίογηι τερπυιη ἀϊοοίαγ ἐγιί4αθ. 

σο511, ἰοἴᾶ ρα α : {0]1 πᾶπὶ σαιιάϊα πυῃαυδμι 
»85 Ιηϊογιιαγα ἀδάϊι σοὶ! ἰευσθαας ογθαῖου. 

Ηυ)υ8 6ὙῚ5 86 465 : ΠὈῚ ἰὰχ ἴογηα το Ὁ. 

Εγρο ᾿ἰὰρΡΙ15 ταῖχὶ! 88]16ἴ ἢ ΠΟ ΠΡ Β ἅρτιϊ, 

Ετ στερε οοηΐιδο {ργα8 ραϑοθηΐυγ εἰ 6 αι; 

Οὐχ νιῖα}15 ατϑὶ ἀθροθηῖὶ ρμῈῚ ργαΐα ναρδῃίαβ: 

590 (λυ νοσΌ54.6 ἰοο ργέδβορια δηλοῖ, αἷϊ ΠΟΒ. 

ἸΙηίαηι15 τπδη 1018 ΘΠ ΘΓῚ5 ἢ νἹ ΠΟΙ 8 ΠλΙ55118 : 
σρρα ἴεγυπι ἤδθὰϑ ᾿Ρ86 ἈΓΓΈΡΟΓΕ οοροῖ ἸΠΟΓΠΊΘΠΙ. 
Οὐ Ρι 6118 ΒΟπιΠ08 σαρΙΕηΐ ἐς ποσοῖς ἀγᾶο 68, 
Νοο Ἰάεηῖϊ; ἀϊνιπα ἱερεῖ ἤδπὶ ἀδχίογα Ὠδῖοϑ. 

795 ϑ6α 8π| διίρπᾶ {Π0]1 ἀϊσᾶπι οἰδεβδιπια. ΖΙΟΣΌ ΠΣ 
Ιπάϊοϊο ἤμθπ ᾿ΘΓΓῚΒ πιοχ 8 [}{0Γγ6 αἸ80 88. 

Ουσμι νἱβὶ [πογῖηὶ βι6 ]δηι ασογα οοὶὸ 

Ῥεῖ ποοίθιῃ ρἶδα}} οᾶ8115 δα 80]15 εἱ οτίῃϑ ; 

Ουϊπι ρυΐν18 οοἷο ᾿ογγαβ δἰ 5018 11) ΟἸΏ 68 

ϑὅοο Περ]αεῖ, εἴ πηθάϊο οαγβὰ ἰπχ αυτγοᾶ 5016 Πὶ 

Ποδοιεῖ. ϑυθιϊοβαας αἰίθηο ἰθιρογα ᾿μπᾶ 

Οπίεπάει γδάϊοβ, ἸπϑρεγβᾶΖαα βᾶχᾶ σερθϊέ 
ΘΑΠΡΊΠΠΘΙ8 ριι115 (ΟΥΊΘὨΪ {Ὑ1811 ΟΠ Π6 ΠιΘΠΐ68, 

[ ρυρῃᾶβ οαυϊίαηι ροαιϊατηαας νἹ ἀθὈ 1115, Ἰηβῖ8 
γεμδηΐμηι, ο86}0 ΤΙΒΟΟΥῚ οἱ ὨᾺ 1118 4115 : 

Τυης ἔλειϊεῖ Ρ6}}15, χαΐ τερηαὶ ἴῃ δἰμεγο, ἤμ6π,. 

564 ͵8π| Ορῃι5 δϑὶ ΟΠΊΠ68 ΓΕΡῚ δ γὰ [ἜΓΤῸ ΒΌΡΓΕΠΊΟ. 
Ηξο βαηὶ Ζαδ ποπεο, Αβϑυτῖα Βαργίοηθ ρτγοξεοῖδ, 

ΟΙβιγο ᾿πιρυ]βα νᾷρο, οΠΟ.15 ργΘαΊοΈΓα 1.588 

Ἰοζυ5. Αἰ δ. γ}14 56, Βαργίοηθ ρτγοίθοϊδιι [81 οτῖδπὶ ἀΐσεγε νοϊυϊ}}, θεῖ ᾿υδοὰ 
5ῖἴα (6. } 1566, (ατὐγᾶπὶ 8[14ιδηἀο ἀρυὰ ΒΟΠιΙ 65 πηδηἀδοὶ! τθϑῃ), δεὰ ἐπηπιογῖῖο. --- 

φάτναις’ Σὺν βρέφεσίν τε δράκοντες 
ἀμάτορσι κοιμήσονται. Οπιμΐα δ. ΡΠ 6 
«ἃ ᾿Ἰογὰπ οχ 138ἴα, οἂρ. 110. ὁ. αυξ 
ΤΑΪΓΌΤ, Πη8}1}1356 1,δοϊδηϊλιιπ, ἐχ Θὲ Υ }} 
ἢἀε ρῥτοίεσγε. 

193. Ρτὸ ἅμα σφίσι, φαυά 56ηϑιι: νᾶ- 
«δὶ, 1.δοῖ. ἀμάτορσι, εἰεξαηῖοΓ, δεὰ οοῃ- 

ἴγα πλοῖσαυπι, πἰδὶ ἰογῖς χείσονται ᾿ογ85. 
195. ἔχ Ἠομηογο, 1]. Ψ, 820. 
808. Ηαθυλ ἴῃ πηοιῖα ἔυπς νΕΓΒΌΠΙ 

εἴ ἤππς Θρ᾿]ορυπ,, ἰὰ εβῖ, Ὠυ)}ὰ5 δρὶ]ορὶ 
ἰηϊτ|δ, [μδοϊδιιῖ1ι5., 1, σαρ. Θ, υδὲ 51}}}- 

ἰατὰὶ αἷϊ Βα γίομς ἴμ1556 οὐ υπάδπηι. ΑἸ Σ 
ἰδηιθη 8:0}}} ρἰδξίασγιυς ἱπίτα, 822, :44. 
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Πᾶσι προφητεύουσα, Θεοῦ μηνίματα, θνητοῖς, 
στε προφητεῦσχ: με βοοτοῖς αἰνίγματα θεῖα. 

Καὶ χαλέουσι βροτοί με καθ᾽ Ἑλλάδα πατρίδος ἄλλης; 

ἐξ ἐξρυθρῆς γεγανῖαν, ἀναιδέα᾽ οἱ δέ με Κίρχης 

Μητρὸς καὶ Γνωστοῖο πατρὸς φήσουσι Σίδυλλαν, 

Μαινουένην, ψεύστειραν " ἐπὴν δὲ γένηται ἅπαντα, 

'Τηνίχα μου μνυμην ποιήσετε, χοὐχέτι μ᾽ οὐδεὶς 

Μαινομένην φήσειε, Θεοῦ μεγάλην δὲ προφῆτιν. 
[ὃς γὰρ ἐμοὶ δήλωσεν, ἃ πρὶν γενετῆρσιν ἐμοῖσιν, 

ὅσσα τε πρῶτ᾽ ἐγένοντο, τά μοι Θεὸς ἐγκατέλεξε -" 

820 Τῶν μετέπειτα δὲ πάντα Θεὸς νόῳ ἐγκατέθηχεν, 

ὥστε προφητεύειν με τά τ᾽ ἐσσόμενα, πρό τ᾽ ἐόντα; 
Καὶ λέξαι θνητοῖς. ὅτε γὰρ κατεχλύζετο χόσμος 
ὕδασι, καί τις ἀνὴρ μόνος εὐδοχίμητος ἐλείφθη, 

Υλοτόμῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐπιπλώσας ὑδάτεσσι 

διλῦ Σὺν θηρσὶ πτηνοῖσί θ᾽, ἵν᾽ ἐμπλησθῇ πάλι χόσμος -" 
Τοῦ μὲν ἐγὼ νύμφη καὶ ἀφ᾽ αἵματος αὐτοῦ ἐτύχθην, 

Τῷ τὰ πρῶτ᾽ ἐγένοντο, τὰ δ᾽ ἔσχατα πάντ᾽ ἀπεδείχθη" 
ὥστ᾽ ἀπ᾽ ἐμοῦ στόματος τάδ᾽ ἀληθινὰ πάντα λελέχθω.] 

-- 818, 54ᾳ4ᾳ. Θυΐρρε 56 ᾿δῖα ρᾶγεηῖθι5 διι}5 γαυοϊδίδ δυα 1556 ἀξανὶ υπΐνεγεὶ ἴθῶλ- 

ΡΟΓΟ, δΙῸΔ ἴυῃπο ἱποὶυϑδπι ΟἸΠλ ΒΟΟΘΙῸ ΥἱρὸῸ ἰυϑῖο [ Νοῦπιο]), 5010 6χ Βοπ!πῖθυϑ 

δεγνδίο. [{Π1|π2ὰ δὸς ἀ6 ἀἰανῖο ἂς ἀς Νοῦπιο ἱπίεγροϊδιϊοη 5 δυϑροοῖδ δαηϊ, ἰτπιο 

810. Οοἀά. ρἱεγίαυε μηνύματα : εἴτ. 
ΥΠΠ, 2. Βεῖπάςδ σε] οῖο ἱπῖον 11 η685 5ρΡᾶ- 
ἴἰο, οοἀά, φυϊάδπι : Λείπουσι δύο στίχοι, 
86 βὶπθ οδιιβᾶ. ' 

812. Αἱ ροϊϊυι5 καλέσουσι ἢ 
814. Ρτο Γνωστοῖο ποιηῖηδ δἰ οηυΐῃ 

ἱφποῖο, βυηῖ αιΐ Γλαύχοιο τεροπὶ να ϊηὶ 

ἐσ ΥἸγ]ο. “ποῖά. ΥἹ, 86 ; εἴ 5ἷς [,μδ6- 
ἰδηί5, ἰρτὸ 1, οδρΡ. 6, ἰΓδῃβογιρῖι5 80 

δυςίογο Ῥγαίαι οἢ85 ἈΠΟΏΎπλΘ ΘΙ ΟΥ]}}11}5 
Ῥγαι 85:0, {υδῆλ υἱάθ. ΑἸ} φαοβί!οδ πὰ, 

ἰάδροφυο ἰαγάϊι5 ᾿ἱπιογροϊδίδαι, οτιρίπεπι 
᾿ς νόλάρυΐο {ΓΙ ΌΘΓα νοϊυδγυηῖ. 4008 
Υἱχ ργοράσῃι5. Οείογιπι ὑπ σογθὰ 
φήσουσι Σίδυλλαν οἰηὶ ἘΓΙΡυ5 544. νεγϑὶ- 
"5 εἰϊδῖ [μκοῖ. ΙΥ̓́, ἀρ. 15, ἰδεϊίοῃα υἱχ 

ἀΐνεγβα, φιΐρρε ἐπάν ᾿δηΐυπι ργὸ ἐπήν 
Βα δῃϑβ. 

811. 1δοῖ. φήσει με ῥτῸ φήσειε. 
818. Οοἀὰ. οὐ γὰρ ἐμοὶ δηλώσει : ξοττ. 

Οδβι. δοὰ ἢυης εἱ τα υος νεγβδ8 ἀυ- 
μΐυπι 6εδὶ δὴ δδάδθπ τηδηιδ 4025 Ὀγίοσγεβ 
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δι1ο ]ηβιδηῖεπι (στέδο 18 ἸρΏ6ΠΊ, ΡΟ Π88416 ραγαῖἃ 8 

Ηυπιδηο ρἝῃΕΓΙ, ἀἸν}η1 ἀγοδηδ [ὈΓΟΤῚ5. 

Ετ ἰάπιθη, υἱ βοῖδθ πηδπιιαπι πουηϊηᾶ ρΘΏΙ18, 

Εχ Ετγίηγιθ παΐδτῃ τη γβοῖα ἀϊοεῖ : δἱ 11} 

αὐγοα πιδίγο [ογοηϊ οἱ ὐσποβίο ρϑίγο, 5:0} πὶ 

διεῦ Ἠετηθηΐθπι, [αἰβαηι. δα χυσπι ργαϊοῖα Βεαασίυγ 
Ἐνεηΐυ8, πηθὰ ἴὰπὶ γεοοϊεηὶ οσϑοὶα, πος }}}} 
ἴδτα νεβᾶπᾶ, Πεὶ βεὰ ναῖβθβ τηϑρτιὰ νοοΆΡΟΥ. 

[[ρ86 εἰεπὶπι πιοηβίγαϊα πιεὶβ σε ΟΥΡυ5 Οἰ πὰ 
Οπιμϊα, 4: ἔπδτιηΐ, οἱ αι ναπίαγα ΠΟ ΒΙΌΓ, 

8.λο [086 τὶ οβίθηαϊι, ἰοΥτΊ54.6 Θά σΟΓα [.8811, 

γι γ ΠΒΖ6 διπιι! τερυ5 ταρυβααο [ὈϊΥ18 
Μοτῖδ] 68 ἱπιρί γα διιϊπιοβ. Ναπ τοῖα παϊαγοῖ 
υυσπι [6}}08. ἀπυβααα Ὠοπεπαπι ἀκ δῖ γρα πιᾶπογεῖ 

δυβία5, ΄υθια ρῈῚ 8418 νοχὶὶ ἀοπλιβ ΘΓαΪἃ 5118, 

8.5 ὕπα ἀνθυβχαθδ ἔεγίβφαθ, ἔδγαπι αἱ ΒυςοΓοβοογαῖ ΟΥΡῚΒ ; 
Ηυ)ὰ8 ἐρὸ πυγα8, ἢ υ}8 Ἔγᾶπὶ ἀ6 βδηριίηθ }ι811, 

Οἷἱ ρτῖπια δοοιἀογαηῖ, σὰϊ δαπὶ τηοηδβιγαῖα ἔυϊυγα. 
Ηδοϊθηυϑ ἜΓρῸ τὰῖδϊ ν σα οὐηπὶα το! βυηῖο.] 

Ποδῖ5 Ἰυάίοιθυ5 τωδοϊξοεῖα, ἰδηχυδηι δά ϑογῖι5 ἃ σοι ριἰδίοτο εἶν ουϊηδίογε 
δὲ πογυσι, 408 ἀ6 τὰ υἱὰς ποῖ. 

Ἔἰυάετῖῖ : ἔπηπιο ἀϊνογβαπι ΟἸΏΠὶΠΟ ΠΊΟη8- 
ἴγδηϊ ᾿πιγοὰ, δὲ 510γ}}}. εἰ Αγυτηοπίυπα 
υ)υ5 Πρ εῖ. 

819. Οοαά. κατέλεξε : σογτ. Ομρϑ5. Οἴν. 
δΌρΓΔ, 162, 544., εἰ 281, 574. 

821. Εχ Ἠοπιοτο, {||4. α, 10, εἰ ρμα5- 
διπι. 

822, 444. Οἴτν. Υἱῖ, 8: 11. 125: πος 
οτολῖῖε Ῥγαίαϊομθτ) Απομγπιὶ δὰ βοῖυτ 
ὉΠυἀὰ δ: .11 εχ Νοῦπιο βϑῆυϑ γεϑρὶοἰθη.- 
ἔεξι. 

826. Νύμφη ῥὑγοὸ ννός ΑἸεχαπάγϊ πε ε5ὶ 

ἐταοϊ δεῖς, οἱ ᾽πὶ ἰη Υ͂. Τ. τερεγτυγ. Υυἱ 
Εἴξο ρβουάο- ϑ:υ.}}} Νοῦπιϊ οοφηδίδιι 5ἰ- 
τηυΐ οἱ ἡυτγιπὶ 56 ἴι556. [ἢ ὙΟΥΣῸ8 ἢη6 
οοὐά. οπιηο5 ργαῖεσ ὑπυπὶ, ἐτέχθην : δορὰ 

δδάθηι υδιιοῖδϑ ρα551} 1 ὨΟΒ5118 ΟΑΥΤΩΪ - 
εἰδυβ οσουστῖι : υὙἹἱάεῖυγ δυΐετη οἰ ορδῃ- 
1115, σογῖα πιδρ15 ΘΙ. ἢ πυπι, ἐτύχθη, οἱ 
Ρτιοαι. 16; Υ11], 412, εἴς. 

828. Εἰηϊ5 ᾿ς εβὶ Ἔρίἰοξὶ, βεὺ ραγίὶδ 
δυϊο αρίΐορο ἃ ἱπιθγροϊδίϊοσα δυθἠεεῖε, 
ἀθ αυὰ ποβ δά ν. 8[8. 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

β ΧΡΗΣΜΩΝ 
ΛΟΓῸΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ... 

Κλῦτε, λεὼς ἀσίης μεγαλαυχέος, Εὐρώπης τε, 

ὅσσα πολυφθόγγοιο διὰ στόματος μεγάλοιο 
Μέλλω ἀφ᾽ ἡμετέρου παναληθέα μαντεύεσθαι " 
Οὐ ψευδοῦς Φοίδου γρησμηγόρος, ὃν τε μάταιοι 

5 ἄνθρωποι Θεὸν εἶπον, ἐπεψεύσαντό τε μάντιν. 
ἀλλὰ Θεοῦ μεγάλοιο, τὸν οὐ χέρες ἔπλασαν ἀνδρῶν 

Εἰδώλοις ἀλάλοισι λιθογλύπτοισιν ὅμοιον. ' 
Οὐδὲ γὰρ οἶκον ἔχει ναῷ λίθον ἑλχυσθέντα, 

Αβα. Ὑγαιιεϊηα ἀς ἀϊνεγβδγη) σοί υηλ υὐ 4016 οΔ]δτρ διῖρυ5, ἀ6 Νογοηὶν 
ΑμΠ Ομ σίδὶ τοάϊ, εἴ ἐς )υϊοῖο δυργεπιο. [106 εἷς ΟἸὨ τϑιϊαπογιαλ ΘΙ} ποτυτν 

ΔηΚυϊεοἰπηυ5 οϑῖὶ ΠΑΡΕΙ 5, 5Εσ ρῖυ5 ΠΟΙῚΡ6 ΓΟ 8: οΌ]ο, ΤΙΠΓ ἰπιρ. τε ρουῖθι5, 
))δι]ο ροβδὶ γεβενὶ πηοπῖ 5 ἰῃοοηάίαπι, οἱ ἰμἴτα ρδῖθριῖ, ν. 130, 544. Αὐυσῖον, γε ὶ]]- 
Είοπα ᾿ἰσεῖ ΟΠ γι σι δπυ5 (ἢδπὶ υἱάθ, 24, 544.; 161, 544.), οΥ δια διά δου Δρποβοι Γ, 

ΤιΤ. Οοάϊοθβ οἴγπεβ λόγος τέταρτος: 
4υϊάαπι ρῥΪοπίυ5. λόγος τέταρτος περὶ 
Θεοῦ καὶ διαφόρων χωρίων (αἰ! χωρῶν) 
καὶ νήσων. Ομπμιπ) δὐΐθη) οοὐϊοιπὶ ἰῃ- 

Ὠγημδῖα ὁδοὶ κθς, οχ 4.0 διιῦ 09 πυ- 
ῬΕΓῸ5 ἈΠΠ05 ΠΓΟΡ 5 ἱπερθοῖα ΡΥ ΠΊΠΤΩ 16 
ἃ Υἱτὸ ἀοοῖο ΕΥ Θά] ΠΘθῖο Ρυ] 1 δῖα οϑὶ 
(πο5 οηΐπι ρϑυΐο ἰγάϊογεβ δάνθῃϊπι5) 
λνυιι5 "ρτὶ Ἰδοῦο πόνὰ οπληΐῃο εἴ τα γιτὰ 
υδηῖιπιὶ 80 οὐ 8 ἀΐδογορδιβ, οοάϊε!5 
Βοαρε Μοιιδλοθηβ5 δίνε δγα Δ ηϊ., ΟἿ 

4υο αιίοδηΐ ἀϊο (11 φυοαιιδ Γοοθπ5 δχ- 
Ρίογαι!), ἔεγα ραγ οαγηἷα οοηϑοηίλυηϊ. ἔδπι 
Πο5 ἰδοϊοπθι, 418, ταΐηιι8 δηϊα ὨΟῸ5 ΤῸ - 
τεδοϊδῖα, νἱἀεῖυγ Ἰάθο υϑσῶ ργορίον, ρο- 
εἰδεπηυπι 56 ]ΌΘπυν ; δοόάυς οοέϊοεβ, 
Ἰϊεθῖ δηῖο {τα σοὶ μ᾽ Γᾶ βδουΐϊα βοσιρῖοσ 
(5Ξουϊο ΧΥ͂, οἰφὶ [Δ|1Π}πλιὉ), σοι ρα ηά 
ἐδιι58 πον. οοααϊ, νο Δ ΌΪΠλι5 : ̓Γβο8 δὺ- 
ἴεπι ἰοοιο μυἰογιαιθ ὑπὸ νεγθο ἀδοίμιδ- 
ὈιἴυΓ, οὐϊπι. 

1. ΟἸίπι χλαΐε, τιηἀς π05 ῃ ῥγίοσε εα]- 



ΟἸΒΥΓΓΙΝΟΒῸΝ 

ΟἈΒΑΓΘΟῸΠῸΟΒΟΌΝΜ 

ΠΙΒΕΒ ΟὔΔΑΆΤῦϑ. 

Αὐαϊ, ρ6 8 Αβϑ|8 ῬγποΟ 9 Ευτοράααε, 

Οδγπιηα, πιὰ] 50 η0 4666 ϑπί νο}1551π|8 σδηῖιι 
γαιϊοπαπάδα πιθο. ποη [Αϑὶ πυπλὶηα ΡΏΘΌΙ 

[πὰργοθᾶ ͵δοίδης18 πηιδηάδοῖϊδ, 46 ΠῈ τη] 658 ΠῸ 

5 Μοιία!θϑ οσαἰτα ναΐεπι ἔδοογα ἀθυσησαα : 

δὰ τπᾶρηο ἀϊοίδηϊα Πδ6ο, 416 πὶ ποη πηδηῖ8 0}}ἃ 
ΕΟτπιᾶνῖ 811} 6 πὰ τ. 1118 46 ΠΙΔΥΠΊΟΓΕ ΒΙΡΏΪ5, 

Νες ἀοπιμβ 6ϑβὶ 1}}} βαχὰπι ἴῃ ροποίσα τα ἰγαοίπηι, 

δάδο τειη !] πὶ Ἔχοΐδυτα, 115, 54., εἰ ρίδιι ρεμίομι ἀε]εἴδπηι ἀεῆἶεϊ, 180, 44ᾳ. ἘΖΥρ- 
ἀπ, 14 ο81, Αἰοχαηάτγίηυπι, ἴδε! ]α ογθὰδϑ ΟὉ γθυβὺ85 12 544. Ογ. Εχο. πορῖσγ. Υ, 

ε8Ρ. 3.--- ἴ, 3544ᾳ. Εχογάϊιπι δάνεγϑδιιβ [ΔἸβογυσῃ ἀθοσίιπὶ οὐ] οτεβ, πῃ 400 νδῖςϑ [ ε,6- 

αἱ δηιχυϊος 1116, ΠΠ], 814], Βαυὰ ἀ 55 που δηϊο ποις 86 διὀγέίαπε νοοσδῖ. -- 

τἰοπα χλῦε, τηεῖγὶ οδυι88 ὕΓῸ χλύε : Υ δ πὶ 
δου ρίυγδιι γε ἀοτε που} οοὐά. 

2. ΟἸῖπι μελιφθέγχτοιο, 6 π|8]6 : 
4185 δηΐὰῃ υοοδὶ 5:0 .}}8 τουβδᾶπι 5018 Π| 
πολυγηθέα φωνήν, |1, 8, εἰ ἱμερόεσσαν 

ἀοιδήν, ΧΙ͂, 824. ΧΙ, 296. δεά πονὶ 
ςοἀά. πολνφθογγοιο, υἱ πο8; υἱ406 5ι1η1- 
τοδίϊηι ἀἰοδηηυ8, «ιυοῖΐα5 ποῖ δἰἑυὰ τηο- 
ποδίϊυν, 5εἰδὶ ἰεοῖοῦ πούϑῖὰ ἢ05 βεγιρῖυ- 
ΓδτΩ 8664}. 

4, ΟΙἴπιὰ χρησμήτορος : 56 ἰερεγαὶ 

χρησμηγόρον (ἀετηθη5 Ὠιης εἴ ἰΓ65 56- 
4υδηῖ65 ΟἸἴδη3 γεγβι5, Ργοϊγορῖ. ρᾶρ. 44, 
εὦ, Οχ., ὕτοὸ φυο πονὶ εοἀά. ψευδηγόρον, 
ΤΑ 18 Ἀπλ6ἢ Γεσὶς ργορῖεγ ψευδοῦς χφυοὰ 
ΡΓδοοββογδῖ. 

Ἴ. ΟἸΐπ λιθοξέστοισιν : πονΐ οοἀά. λί- 
θοις γλυπτοῖσι, υπάδ πορῖγα ἰοεῖϊο. 6 
ἄλλοισι φιιοὰ ἴῃ ἀλάλοισι πιιυϊανίπιυβ ο6- 
ουγτῖῖ 56 ρΡρ6 ἴῃ ΒΡ} π|5 σοπϊγονογβία, 
ΠῚ, 81. Υἱ], 14. 

8. ΟἸ!πὶ ἱδρυθέντα. 
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Κωφότατον, νωδόν τε, βροτῶν πολυαλγέα λώθην " 
1ο ἀλλ᾽ ὃν ἰδεῖν οὐκ ἔστιν ἀπὸ γθονὸς, οὐδὲ μετρῆσαι 

ὄμμασιν ἐν θνητοῖς, οὐ πλασθέντα γερὶ θνητῇ " 

ς) καθορῶν ἅμα πάντας, ὑπ᾽ οὐδενὸς αὐτὸς ὁρᾶται" 

Οὗ νύξ τε δνοφερή τε, καὶ ἡμέρη, ἠέξλιός τε, 
ἄστρα, σέληναίη τε, καὶ ἰχθυόεσσα θάλασσα, 

ιὉ Καὶ γῆ, καὶ ποταμοί τε, καὶ ἀενάων στόμα πηγῶν, 
΄ Α Ἁ μά 4 Ψ Ε Α 3 ’ Κτίσματα πρὸς ζωὴν, ὄμόροι θ᾽ ἅμα καρπὸν ἀρούρης 

’ ΚΝ Α [ 

Τίχτοντες χαὶ δένδρα καὶ ἄμπελον, αὐτὰρ ἐλαίην. 

Οὗτός μοι μάστιγα διὰ φρενὸς ἤλασεν εἴσω, 
᾿Ανθρώποις ὅσα νῦν τε χαὶ ὁππόσα ἔσσεται αὖθις, 

20 ἔχ πρώτης γενεῆς ἄχρις [ ἐς δεκάτην] ἀφικέσθαι, 

ἀτρεχέως καταλέξαι. ἅπαντα γὰρ αὐτὸς ἐλέγξει 

ἐϊξανύων. Σὺ δὲ πάντα, λεὼς, ἐπάχουε Σιδύλλης 

ἐξ ὁσίου στόματος, φωνὴν προχέοντος ἀληθῇ. ᾿ 

ὅλόιοι ἀνθρώπων χεῖνοι κατὰ γαῖαν ἔσονται, 
“Ὁ ὅσσοι δὴ στέρξουσι Θεὸν μέγαν, εὐλογέοντες 

Πρὶν φαγέειν πιέειν τε, πεποιθότες εὐσεθίησιν - 
Οἱ νηοὺς μὲν ἅπαντας ἀπαρνήσονται ἰδόντες, 

3 ᾿ νι “ ᾽ ὃ ΄ “- 
Καὶ βωμοὺς εἰκαῖχ λίθων ἀφιδρύματα χωφῶν, 

Ἁ ἤ ΄ Α ᾽ , ΄ [Καὶ λίθινα ξόανα καὶ ἀγάλματα χειροποίητα, 
Αἵμασιν ἐμψύχων μεμιασμένα, καὶ θυσίῃσι 

30 Τετραπόδων . λεύσουσι δ᾽ ἑνὸς Θεοῦ ἐς μέγα χῦδος, 

Οὔτε φόνον ῥέξαντες ἀτάσθαλον, οὔτε χλοπαῖον 
Κέρδος ἀπεμπουλέοντες, ἃ δὴ ῥίγιστα τέτυχται " 

Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίη χοίτῃ πόθον αἰσχρὸν ἔχοντες, 

-- 24, τα4. [δὰ ποπιυπι ΄υογιπιάδπι ρίοτυπι [δ τ ἰδποσγυπι νυἱ οἰ οοῖ], φυο- 
ΤΌΣΩ ἸΟΣῸ5 ἀδεου θυ ὨἴΓ ορίπιὶ, ἰορα δ ἢ υ)ὺ5 τομαὶ υὴ 5 ΔΡὨριτοπίοα, ᾿)οαῖ 
τυ ϊκὶ οσιμλϊπαι!οηῖθι5 ΟΡΏΟΧΙ,, δοὰ αἰϊχυδηπάο δεὶ [υἀϊοὶο νἱμάϊοδμάϊ, --- 

11. ΟἸϊπι ὄμμασιν ἐν θνητοῖς" χεὶρ δ᾽ 
δ᾽ οὐχ ἔπλασε θνητῶν, ᾳυοὰ υἱουπηαις 
ΘΟΥΓΈΧΟΓΔΙΙ5 : ΠΌΏΟ σΟάΪο65 ὨΟΥΟ5 86- 
φυϊυτγ. 

12. αἴν. Ργοαιι. 8, 54., υδὶ πϊο νϑ- 
δι ἴῃ ἀυ05 ἀϊ θ᾽ ΓΑ μέτα. 

14. ΟἸὶπι σελήνη τε. 
15. ΟἸτη ροβὶ ποταμοί ἀεφετγαὶ τε. 
16. Κτίσματα πρὸς ζώην πυης ἰη16}}}- 

ξἰουδ δὰ χυδ υἱνθηὰὶ οδιξᾶ ογθδὶδ βδιηὶ, 
Ἰὰ οδῖ, δηϊπλδ ϊα : δ 10 Ὁ 05 ΟἰἸπι. 

11. ΟἸϊπι καὶ ἄμπελοι ἠδέ τ᾽ ἐλαῖαι. 
19. ΟἸ πὰ γίνεται γγο ἔσσεται. 
20. Οοαά. οπιηδ5, φυσα) νεΐεσεβ, ἴυπὶ 

ΠΟΥΪ, ἄχρις ἑνδεκάτης, ἰδὲ αυοά 4ηι.- 
ἄδπ ἐν δεκάτης (310). δεὰ δρυ( δ: ΡΥ} 1] δὰ 
Ὁ] υἰπλὰ δΕΙΏΡΟΙ δα γαῖ ἀθοὶτμδ δοὶ, εἰ 
οἷς ἰηἴτα, 47, 86 : νἱάα τιοῖ. 

21. ΟἸτηλ ἴῃ ἤπο αὐτὸς ἔλεξεν. 
28. Νονὶ εοὐά. προχέονσαν, δηδοο- 

ἰυϊμο ἴῃ ϑ:ὈΥ}}} 15 ΠΟπ ΓΆΓΟ. 
24. υδίίπυδ, Οοδοτί. ὃ 15, δυῆς εἴ 
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ϑυγάθμ, νοοΘ σΆΓΘΏ5. ἰυγΡς Ἔχῖ 816 σοί ΘητΙ : 

10 ϑ6( ἡπεπὶ ἱεγγισεπαπι ποι α}}1} ΚΈΓΠΘΓΕ [Δ8 δϑὶ 
Δειισινα οὐ 8; 416 π} ΠΟ Πᾶηι5 Ὁ} οΥΘΑΥ  : 

Ομληϊᾶ 48] βρεσίαϊ, ΠΟΠ ἈΞΡΘΟΙΆΒ1}5 ἰρ586 ; 
Οὐ)}15 ἴῃ ᾿πἸΡΈΤῚΟ ποχ δϑὲ ἰεηθργοϑᾶ, ἀϊεβααθ, 
Αβίγαχαβ, ἰὰπᾶ εἴ 850], ριβοοβι]ὰςδ ϑάιοσα ρΟηΙΙ, 

ΓΕ ΤΕΙ]ὰ5. εἰ ἤαν!!, ἐοηϊεβχαθ ρογεηπο Ππδηί65, 

γινεηπίαπλ Ρ6 ΠῈ5 ΟΠγη6, οἱ ἔγυρΊριιβ Ἀ0Π|18 τ θογ, 

ὕπάε ἃτγροβ αἰὰγ, νας εἰ ριηρα 5 Οἶτνᾶ. 
Π|6 πδὶ ἰγοριάαπι ααδιϊ δοτὶ υουθεγα πιθηΐομ: 
ΠΙὸ υθεῖ, φαδ 5διοὶ εἴ φυῃθ νϑμίαγα ἰγαῃδηίυχ, 

40 Α Ρσίπιο, ἀδοϊπιαμη ἰθΥΤῚ5 ἀυχῃ νϑηογιῖ οΥαΠι, 

Ομμηϊᾶ οατῖᾶ ἰοχαὶ : ονθηῖα πᾶπηὶ ΓΘ ρσοΡ 

Οπληΐδ. δεἀ τὰ, σθη5, δα] ᾿ἅπὶ ουποῖα, 51:01} 

Ῥδιοψαο χα νεγὰ Πυσηῖ τεοϊμθηι 5 ΔΡ ΟΓΕ. 
ἘΦ] 1665 1}}} υἱνϑηΐ ᾿οΥγοβί σι θυ.8 ΟΥ5, 

“5 ογηυτα ἰδυάαγο Πευπὶ 4αὶ γα βο]εραπὶ 

Αηϊθ οἸΡυμι εἴ ροΐϊαπι, νεγῶ ρ᾽εἴδι15 ἃηδηῖα8:; 
Οπιηϊὰ Ζαϊ νῖϑὰ ἰϑι ρα ἀνθσιεπίαγ, οἵ 8.8 

ϑυγάοταπι ἰαρίάπιπι σοηρΘϑι88 ἀρρΈγα νΏ0, 

[Εἰ ϑιαϊιαβ αὐῖα ματηᾶπα ἀ6 τηᾶσηλοσα ἔλοῖδβ,] 
ΘΔΠΡΊ 6 ὙἹνΘΏΪΙΠῈ 88 {π|ΓΔ5 εἴ βίΓαρα ΓΕΟΘΏΙΙ 

30 Ουδάγιρεάυπι ; φχασγεηῖχψαθ 6] ἀθοιβ ἈΠ18 ἱΠρΘΩ5: 
Νεο ἀἴγαβ ἰδοϊιθῃὶ οα 68: πθὸ ἰαογα ραιδρυηῖ 

Τυγριρὺβ δοσυπλι[αἴα πο 415, 4186 ραδβϑίπιᾶ ἀϊοῖα ; 

Νεο οαϑίυπι 8] θσιὰ8 συ γοηῖ ἔάδσγο οαθ}]6 ; 

ξεχ 544. αἴδεσί ρᾶγνα ἰδοϊ!οηΐβ υδυϊοϊδῖθ. 
Νοῖα φυδ ἤυης ἀ6 ΟἸ τ δι! Δῃ 15 ΘΔ αι, 
ἀο δυάεῖς5 εδθπὶ ἴεγε ργϑάιοδῖα ἔι1586, 
Ἰ|Ρ. ΠῚ, 586, 544ᾳ., φιοά ποηι}}}}5 ἀυ- 
μδιϊοποῖι που δ ὑαγα ΟὨ ΓΙ 8 1Δηυ8 
εβεεἰ πἰς ρον, βεὰ ἔγιβίγα. 

21. ΟἸειβθηβ ἰῃ Ῥχοίγερί. ρμδᾷ. δὲ, 
Βυηο εἱ «φυδίιον 544. βαρεῖ. ἴῃ ᾿ιος οἰ ̓ πὶ 
ἀποστρέψουσιν (ᾳυοά τοοίλυ5 ἀποστρέ- 
ψονταῖι [ιἰ55861) Ἰερεραῖυγ, εἴ δίς δυ5ι- 
πὺ : πονΐ διΐδθω οοὐά, εὐπὶ ΟἸεπιειῖα 
ἀπαρνήσονται. 

28. δυδιϊηυβ. εὐ πονὶ8 οοαἀ4. ἀφι- 
δρύματα, υἱὶ οἰΐαλ ἱδρύματα. Ροϑβὶ ἢυπο 

νουβυσα δ άϊτ (Ἰεμθη5 δἀάυπίχια πον 
εοἀά. υηυχὰ ᾿Ἰπἴορτυπι, συ θ πὶ Π05, αἷ 5ι.- 

Ρεγνδουυτ οἱ ἀυθίυτα., υποὶδ φυδάγδι!δ 
πο] υβίπηυ8, ΓΟ ΦυΟΓΌ τ πυ πη Γ}5 ΟΠ ταυ- 
ἰα115. Εσὶϊ ἰρίταν 28 (}015). 

80. ΟἸϊπι βλέψουσι, ποο δἰϊῖοῦ δυδιὶ- 
04; 564 (Ἰειμοῃ8 ἰομρε δἰ ἴεν υης νεῖ- 
διιπὶ οἰἰδὶ : Τετραπόδων δικόδων πτηνῶν 
θηρῶν τε φόνοισι. 

82. ΟἸὰ χέρδος ἄπειρον ἑλόντες. 
88, 54. ἤυπο εἴ 54. Βανεῖ ΟἸεπιθμ ἴῃ 

ΡῬαάαρ. 1, «ἀρ. 10. 'π δου 'ρθ886 ἀδίλνυπι 
γτοοῖθ,, υἱὲ οοὐά, ξοηλιίῖνωπι ἀδὴϊ, ἀλλο- 
τρίης χοίτης. 
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Οὔτ᾽ ἐπὶ ἄρσενος ὕδριν ἀπεχθέα τε στυγερήν τε. 
35 ὧν τρόπον, εὐτεθίην τε, χαὶ ἤθεα ἀνέρες ἄλλοι 

Οὕποτε μιμήσονται, ἀναιδείην ποθέοντες " 
ἀλλ᾽ αὐτοὺς χλεύη τε γέλωτί τε μυχθίζοντες, 

Νήπιοι ἀφροσύνησιν, ἐπιψεύσονται ἐκείνοις. 

ὅσσ᾽ αὐτοὶ ῥέξουσιν, ἐπίψογα καὶ κακὰ ἔργα. 
ά4ο Δύσπιστον γὰρ ἅπαν μερόπων γένος. ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ 

Κόσμου καὶ θνητῶν ἔλθη χρίσις, ἣν Θεὸς αὐτὸς 
Ποιήσει, κρίνων ἀσεξεῖς ἅμα τ᾽ εὐσεθέας τε, 
ἌΡ ’ Α ς Α ΝΜ ΄ Καὶ τότε δυσσεδέας μὲν ὑπὸ ζόφον ἔμπαλι πέμψει, 

ΠῚ [ ΄ Ψ Καὶ τότ᾽ ἐπιγνώσονται, ὅσην ἀσέθειαν ἔρεξαν " 
45 Εὐσεύέες δὲ μενοῦσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν, 

Πνεῦμα Θεοῦ δόντος, ζωήν θ᾽ ἅμα καὶ χάριν αὐτοῖς. 
ἀλλὰ τὰ μὲν δεχάτη γενεῖ μάλα πάντα τελεῖται " 

Νῦν δ᾽ ὅσ᾽ ἀπὸ πρώτης γενεῆς ἔσεται, τάδε λέξω. 
Πρῶτα μὲν Ἀσσύριοι θνητῶν ἄρξουσιν ἁπάντων, 

ὅο ξ γενεὰς χόσμοιο διακρχτέοντες ἐν ἀρχῇ» 

Ἐξ οὗ, μηνίσαντος ἐπουρανίοιο Θεοῖο, 
Αὐταῖσι πόλεσί τε καὶ ἀνθρώποισιν ἅπασι, 

Γῆν ἐκάλυψε θάλασσα, χχταχλυσμοῖο ῥαγέντος. 
Οὗὑς Μῆδοι χαθελόντες ἐπαυχήσουσι θρόνοισιν, 

55 Οἷς γενεαὶ δύο μοῦναι - ἐφ᾽ ὧν τάδε ἔσσεται ἔργα 
Νὺξ ἔσται σχοτόεσσα μέση ἐνὶ ἤματος ὥρῃ " 

ἄστρα δ᾽ ἀπ’ οὐρανόθεν λείψει καὶ χύχλα σελήνης " 
Γῆ δὲ, χλόνῳ σεισμοῖο τινασσομένη μεγάλοιο, 
Πολλὰς πρηνίξει πόλιας καὶ ἔργ᾽ ἀνθρώπων" 

θο Ἐχ δὲ βυθοῦ τότε νῆσοι ὑπερκύψουσι θαλάσσης. 

- 50, 5444ᾳ., εἴ 84, 5. Ἠεξιογιπι Δ.Τ41:155: ποτ ΠΕ ΠΟΥ ΟΏ65, ΑϑϑΥΓΊΟγιῆχι 56χ, 

Μεάοτυα ἀυδ:, 50} φυϊθυδ [πεῖὰρα 5:10 Μει 15] ἱπρθης δεῖ δείγογυμ ἀοίεοιυε : [δὰ 
τεβρίοἷϊ δά εεἰ ρβίπι ἃ Τμδὶεὶς ουβεσνδίδσω δῆπο, υἱ ἰεγυηῖ, 585] --- 

88, 54. [δοῖ. πὰς [οτγῖδ896 τεϑρεχῖ, Υ]}, 
οἂρΡ. 26 : « [{πάἀὸ εἰΐίδτῃ ιδϑάαπι 6χϑ6- 
« σγαθῖ]ο5 ορὶπίομοα ἀθς ρυά!ϊοὶβ οἱ ἰηπο- 
« Ἑςεπῖμι5 (ἰὰ εθ1., ἀδ Ομγιβι δῆς) Βῃ- 
« ξυηῖ, εἰ Π ΘΠἴοΓ 9 αυδὲ Πχογιμῖ, οΓ6- 
« ἀυπῖ. » (οτΥίίυς τογοὸ  υκιηϊ, σοῖδνυ 
φυΐρρε, ἰεπιπποπίατῃ, Αροὶ. Π1, δὶ 12. 
εχῖγ. : Αἰδέσθητε, ἃ φανερῶς πράττετε, 
εἰς ἀναιτίους ἀναφέροντες, κ. τ. λ. 

40, 544. ἔμπης εἰ 58εχ 544., υ0 ὁχ- 
οορῖο 44, [,δεϊδηιϊας μαρεῖ ᾿ἶργο ΥἹΙ, 
ΟΆΡ 28, τυϊῖυπὶ ἰᾶπηδη ἰδὲ νᾶγίδηῖς ἰθο- 
τἴοῃο, ᾿σοῖ νου ῖ5 ΡΔΓΥῚ ΠΟΙ Ω!, εἴ 518- 
πὶ ἰ Βυ}05 ἰμὶἶο, μος, ἀλλ᾽ ὅταν ἤδη. 

42. [δεῖ. ἀσεδεῖς θ᾽ ἅμα. 
48. 1,δςϊ. ἐπὶ ζόφον ἐν πυρὶ πέμψει. 
44. εαβὶ ἷς νεγβυϑ 1,δεϊδη!!ο εἰ ΠῸ- 

νἱ5 οοὐά. 
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Μίαβοι]α πεο ἰυτρὶ πηδου υπὶ ΘΟΥρΡΟγὰ ἰδοῖι. 

35 ϑεα ἰδηγθῃ ἢ 8 ΠΠΟΤΟΒ466 ΡΊ05 ν᾽ τ: Ἐ406 ἸΘΠΟΥΘΙΩ 
Νόοη ἀξδοοιὶ δὶ ἰδ! νοτιοηΐ, 4118 ἸπΊρτ ρα ΤΏ 6Ώ8 68ῖ : 

Ουΐῃ Ομ 65 58 ΠΟἴ05 ΓΙΒ ρΓΟΌΓΙΒ4.6 ἰδοαββθηῖ : 

ΟΥ̓ Π.] δ Ὠ1]} ΠΊΘΓ 15, οἰἴδπὶ δ08 ΟΥΙΠΊ Πα ΚυΓΑν] 

Αἰδηρεηὶῖ, ἐπογι πὶ ̓ρ81 Ζαδο ὑπ ΓΡΊ ΤΟ δ0 81. 

4ο Ναάμι βάεὶ ἀυγε εϑὲ ποπλϊημππι ροηυβ. Αβὶ ἈΡῚ ἰδ μ 46 πὶ 

ψυά!τοιαπι τὰ Βυργοπλπι νθηοῦῖῖ, 1ρ50 

Πιβοογηθηῖθ ἢθο )υ.5ῖο9 εἴ ἰερο οαγομῖθϑ, 
[πιρίϑ ἴππὶ 5000165 ᾿ΘΠ ΡΒ γθἀ ἀδίιγ ορδοὶβ, 

Ἠιβοθηῖσχας Ἰηβ88ηϊ ΄συδτῃ ἔωάᾶ εἰ ἀγα ρδίγασγιηι. 

45 Τεγγὰ δυΐθηι ἔδουπαᾶ ρι}5 Πα απ ἃ πηϑπθθὶῖ, 

Ὀαηῖς Ὠθο βαΐμυηι οἱ νἱϊᾶπι, χαδηι βδποῖα ᾿ οὶ 

σγταῖϊα. ϑ5'8α ἠδοϊγηιπι βιιηΐ ἤθθο ἱπιρΙ πα 58} ἐδνυ τ. 

Νυπο βθΏ6ΓΟ ἃ ΡΥΪΠΊΟ 788 βιη1 γνϑηΐαγα, Γεοϊ ἀπ. 
ῬεΏΟΙΡΙΟ ΑΒϑΥΤΙ ΡΟΡΌΪΟ5Β ΓΟΡΉΔΓΟ ΡΘΓ ΟΠΊΠΘΒ 

50 [ποϊριοηΐϊ, Βα ηίβαας γορθηϊ ει! 08 ΟΥ̓ΡΘ Τα, 

Εχ χυο, ἴοΥτ101}} σοτηπηοίαπι ΝΌΠΙΠΙ5 1γᾶ, 

Τοιτοηο8 ἰγδοῖιβ Ὁ Έ5 486 Ὠομηϊηθβχας ὑγοἤιηα 8 

ΟΡγυϊὲ δάυοῦ 8415. οἱ ἀ!]!ανῖο ΟΠιπᾶ πΘΥΒιῖ. 

Ουο5 Νίεαι το] δὶ τὰ πλάϊ, σοιλιπα5486 ᾿οποθυηὶ 
55 ϑοεσρίγα ρὲὺ εἰἴαῖο8. Εἰ Ἔὐιῖ ἀμ ΘΠ ΠΠΡιι8 1}}18 

Νοχ δἰ φυδηάο ἀϊε πηθάϊο ἰθβεργοβᾶ, 5 πηι 486 

διάογα ἀεβοϊοηῖ οἷο, ᾿Ἰαπέθαια Ἰαιεθι 

ΟΥΡΙ8, εἴ ἱηρϑηῖὶ 16}}9 σοΟμο.858 ἰΓΕΠΊΟΓΘ 

ὕ γθεβ δνογίει πλ]τὰ8 πομπιηππιι6 ᾿θοτο5, 

Ὅο Ἐπιεγρθηῖααδ πλαΓ15 ἤιη 40 ἴππο ᾿πβιια ΔΡ 'πιοὸ 

45. ,Δοῖ. ὅσσοι δ᾽ εὐσεδέονυσι., πάλιν 

ζήσουσ᾽ ἐπὶ γαίης 
46. 1,Δοῖ. τιμὴν ἅμα καὶ βίον αὐτοῖς, 

εἰ εἰς οἰἶπὶ οοὐΐ. εἰ οἀά., ἰρβί4ιιδ Ὡο05, 
βίον ῥτὸ χάριν : 5684 πον. οοἀ. υἱ Π05 
Βοάϊε, εἰ εἴν, Ἰηγα, 189. Ὠιιοῖυ5 δρεγῖθ 
Ἰοεὺυ εχ Αεϊ. Αροβῖ. σὰρ. 17, νυ. 21: 
Αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν χαὶ νοῦν, κ. τ.λ., 
φυοὰ ποϊδπάυχῃ τ 855θγεπύδπι αἰ ΓΙ Ό5416 
ΠΡτὶ αἰαΐδηι. 

51. Οοὐά. ηυϊάδτῃ τοῖογος, ἀπονυρα- 
νίοιο, υἱ ᾿πίτα, 132, εἴ Π|, 285. (ὐεϊογιι 

παυποεῖ ἀυο 544.. 51-53, οἰἴαι],ςῖ. ἀς [τὰ 
θεῖ, ἐδρ. 28, πὲ Πὲ} ἴα γα βοοθάεις ἃ νυἱραῖδ. 

52. Οοἀὐά. ᾳυϊάαπηρ ἰοηΐοα αὐτῇσι. 
Βεϊηάο [δοῖ. βαρεῖ πολίεσσι. ᾿ 

δ4. ὈΙΠἔς1]6 οοὶ ΒΥ] δον ροθογα- 
τίοπυπι 5ιρμριυϊδιϊομ πὶ Ἰιὴς δεβθαυὶ; βοά 
εἴ αδίχυς ἀπο! : να ποῖ. 

55. Νονὶ σοαὰ. ἐς γενεὰς δύο μούνας. 
εῖπι]α ἂπ ροῖϊιι5 ἐφ᾽ ὧν Ἰεζᾶς8, κυδάδηῖο 
νἶγο ἀοοῖον 

5θ, 54. Υἱάοιῖυγ ἢο5 νϑυβι5 γοίοστο Νος- 
ἴογ δὰ Τῇ) δῖα δ. } ρ51 πὶ δρυα νοῖογος ἐα- 
Ἰερ γαῖ 55: πλδτ) : 56αιιδη 4, Ἰἰσοὶ [ογίδαδα 
γΌΓΆ, δἀάοῖ οὁχ ἰῃρθηΐο. 

51. υπο οὐ ἴὐπὶ πονΐ οοἀά. 
59. Ο]!πὶ πρηνίξειε πόλεις. 
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ἀλλ᾽ ὅταν Ἐὐφρήτης μέγας αἵματι πλημμύρηται, 
Καὶ τότε δὴ Μήδοις Πέρσαισί τε φύλοπις αἰνὴ 

Στήσεται ἐν πολέμῳ " Περσῶν δ᾽ ὑπὸ δούρατι Μῆδοι 
Πίπτοντες, φεύξονται ὑπὲρ μέγα Τίγριδος ὕδωρ. 

65 Περσῶν δὴ χράτος ἔσται ὅλου χόσμοιο μέγιστον, 

Οἷς γενεὴ μία κεῖται ἀναχτορίης πολυόλθου. 

σται δ᾽ ὅσσα χεν ἄνδρες ἀπεύχονται χαχὰ ἔργα. 

Φυλόπιδές τε, φόνοι τε, διχοστασίαι τε, φυγαί τε, 
Πύργων τε πρηνισμοὶ, ἀναστασίαι τε πολήων, 

70 Ἑλλὰς ὅταν μεγάλαυγος ἐπὶ πλατὺν ᾿λλήσποντον 

Πλεύσῃ, Φρυξὶ βαρεῖαν ἰδ᾽ Ασσίδι κῆρα φέρουσα. 
Αὐτὰρ ἐς Αἴγυπτον πολυᾳύλαχα φαῦλος ἐπέλθη 

Λιμὸς, ἀκαρπίη τε περιπλομένων ἐνιαυτῶν 
Εἴχοσι φοιτήσει, σταχυητρόφος ἡνίχα Νεῖλος 

»5 ἄλλοθί που ὑπὸ γαῖαν ἀποχρύψει μέλαν ὕδωρ. 
Ἑλλάδι δ᾽ ἐξ ἀσίης βασιλεὺς μέγας, ἔγχος ἀείρας, 

Νυηυσὶν ἀμετοήτοισι, τὰ μὲν βυθοῦ ὑγρὰ κέλευθα 
Πεζεύσει, πλεύσει δὲ ταυὼν ὄρος ὑψιχάρηνον " 
ὃν φυγάδ᾽ ἐχ πολέμου δεινὴ ὑποδέξεται ἀσσίς. 

8ο Σιχελίην δὲ τάλαιναν ἐπιφλέξει μάλα πᾶσαν 

Χεῦμα πυρὸς μεγάλοιο, ἐρευγομένης φλογὸς Αἴτνης. 

ἡ δὲ Κρότων μεγάλη πέσεται πόλις ἐς βαθὺ χεῦμα. 

ἔσται δ᾽ ἕλλάδι νεῖχος - ἐν ἀλλήλοις δὲ μανέντες 

Πολλὰς πρηνίξουσι πόλεις, πολλοὺς δ᾽ ὀλέσουσι 

85 Μαρνάμενοι. τὸ δὲ νεῖχος ἰσόῤῥοπον ἀλλήλοισιν. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐς δεκάτην γενεὴν μερόπων χρόνος ἔλθη, 

Καὶ τότε μὲν Πέρσαις ζυγὰ δούλια καὶ φόδος ἔσται. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ σχήπτροισι ΝΙαχηδόνες αὐχήσουσιν, 
ἔσται χαὶ Θήδησι χακὴ μετόπισθεν ἅλωσις. 

-- δἰ, 144. Ραζηὰ Μοάοϑ ἱπῖεν εἰ Ρεγβδβ δὰ ΕὈρὨγδίοεσα [9ἷς χυϊδοα Νοεῖεν] : ἱπὰς 

Ῥεγεδσαπι ἀοπιϊπδίϊο. --- 61, 544. Βεϊαπι Ττοὐοπυπι. --- 12, β4ᾳ. Ἐδηγεβ 'ἰπ ΑΕ γρῖο,᾿ 
ΝΟ δφιυιδβὲ δυριγαβεηίο. --- 16, 544ᾳ. Χεγχὶβ ἱπ τοίδηι ἱγγιρίίο. --- 80, 544. ϑ8ὲεὶ- 
1ΐ Ἰιαϊοαυς υγρε5 ηϑ ἐτυριϊοπίθυδ ἀρδυτηρίε, ἴεττα που 05 ἀἰγαῖα. --- 88, 544. 

61. ΟἸ πὶ εὰ. Ῥγίηο. Εὐφρήτης. βρύξῃ δ᾽ Ἀσσίδι β. χ, φ., ᾳφυοά εἰ ποβὲς 
63. ΟἸΐπι δούρασι, ΠΟΏ πιδῖ6. Ρἰδσουεγαῖ. Νυπο οοἀά. υἱ πο8, ἢ] φυοά 
64. ΟἸ!πι Τίγριος. δαυς θῈπα Ἀσίδι δογΡυηὶ ῃἰς οἱ ἱηέγα. 
69. ΟἸδπι πρηνισμοί τε: οοὐά. ἰᾶχῆεηῃ Τἠζ2. ΟἸϊπὶ πολυαύλαχα πυροφόρον τε, 

1, ἐμπρηνισμοί ( ε|6). Ὁ] δἰΐθγιπι δρὶμοῖοπ ἐπ νυϊραῖατα πδὶα 
11. ΟἸται πλεύσῃ (ΟΡ πΟ5 6 οοῃ). πλέῃ), ἱττερβογαῖ, [δ ἰᾶπιθη ἴῃ σοαϊοῖι.8 ἃῃ - 
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ϑεα φυῦτ ΡΓΟΙ50 τλΔΠΔ ἢ 5 ΠρΌΪΠ6 Ρ]ΘΏῚΒ 
ΕὈρἨγαῖεβ, Ροσβ εἴ Νδαϊ οογίδιηθ ἀυΓο 

Οοπῆϊροηι. Τυπὸ ΟρΡΡΓΟΒ551 νἱ οἴ ΓΟ θῈ18 ἈΓΓΩΪΒ 
Ὀιδαριοηι ΝΘαιϊ ᾿Γὰη8 ΤΊΡΤΙΑΙ8 4118 Πποηίδ : 

65 ΕἸεῖ εἴ ἰῃ πηυπάο ῬογβΆΓυ βυτηπιὰ ροϊαϑίδ 8, 

πα φαῖθυβ ἀαβίτυν Γερηὶ ργαάῖν":}8 οοῖλβ. 
Τυπι νϑτῸ Ἱπουρθηϊΐ ρΟρα]}18 41188 ραβϑιπηᾶ νΟἱΙ5 

Ανεγίαηϊ, με |}]ὰ οἱ οθθάθβ τχϑαυθ ἄρώαυσ, 
νος Ἰησθηβθαάαδ ἀδρυπὶ ἴυγγΓο 5. ἀγθαβαυς ΓΙ ΠΆΠ,, 

γο Οτεοῖα χαυπὶ πᾶρηυτῃ ἰγαηανογιὶ δ] βροηῖιπε 
ϑώνα, ἔθγθηβ Αϑι8 ΡΕγΥριθυβ46 ἱπατηδηϊὰ δῖ, 

Τυηο οδἰϊατ οαἶ108 ἐπ ργρ [6ΓΈ}}15 ἀρΡΤῸ5 
ἘγαρΊθυ8 οὐρα ἔδπιοβ ἴοἱ]8 ρορυ τ ΔΠΠῚΒ 
γιριμῦ, φαυ) Π68010 4110 80} νἹΒΟΘγᾺ ΤΥ ΓῸΘ 

“ῦ Ῥγοιριίδηβ ΝΠ] ὨΙρτα38 Δρβοομάοτι ὑπ488. 
Αἱ σγιθοὶβ Ἰηξεβία ἔδγοϊ ΓῸΧ ΤΑ ΧΊΠ118 ΔΙΤΏΔ, 

᾿πηπηλογα8 ἀποθβ Α8189 ἀ6 ἸἰΟΓῈ ΡυρΡε8, 
Ὅυϊ τρᾶγε γα)! οιεῖ ρβάε68, αἰΐαιη παν}ΐα Τηοηΐθη,. 
Ἦσυμπο Ρ6||ὸ ργοίαρυμ ποχ ραῖγια πιρϑῖδ τουιβεῖ. 

8ο ϑιοιίδι, ἀϊοῖα παρ Βογαθιὶθ, ἔπ πά1τ15 ΟἸΠ ΘΙ 

Ισυθὺβ Ἔχυσοῖ ᾿Οστ ἢ 8 6 ἴδυοιθυβ πη. 

[ρ8ὲ (τοίου σαὶ ᾿ὰ Πποῖυβ υγ05 ταᾶρτιὰ ρσγοίαπαο8. 
Βιπο οδαεῖ ἴῃ στοοβ αἰβοοσγάϊα : τηαΐϊαυΒ 1}}05 

Οοπχμϊττοὶ ἔγοΥ, οἵ τ}185 θ 6] ]} πὶ αἰϊογεῖ υγθ68 : 
85 Ῥυρύδπαο τη] ὁσουμθεηῖ ; οὶϊ Θχ [8 ΔΠΟΘΡΒ. 

εγαπι 00] )8π| βυγρεῖ ἀδοϊτηαγα πηοσῖϑ θι15 νη. 
Τυτὰ βογνὶα ρα ῬΟΓΒῚ5 ΠΔΡΏΙΠ]. 6 ρΑΓΔΏΪΟΣ 
Τεισογοβ, νἱοῖοῦ Νίδοθαο Ζυῦμ δοορίγα ἰθη 61. 
ΕχΙἴὰπὶ Ροβίμδο νβῃϊδῖ ΤῊ] 86 ΓΆ 1} 6 '᾿ΓΠΘΡΙΒ, 

Βεῖϊυπι ἴῃ Οτεθοῖα βεν  δδίσουτη [ δὴ Ῥεϊοροθησδίδοιπηι ἢ ]. --- 86. 44. Ὠοεΐπιδ Βοιηῖ- 
πσπὶ ξεποσδίίοης, Ρεγξδσυσα ἀοπιίποῖϊο ἃ Μδοθοη! δ Ορρεϊπιεῖυγ; δυο δα Κοηο5 
4ιικάδιη ἃ βεάίρυς εἰ}5 ἰῃ 1185 ἰγδιϑἰεσεπίαν  δἀταῖχεῖβ π8]6 ἀ6 ϑδῃιὶ εἰ Ὠεἰϊ εχἱτὶο 
σνοεεθι ἀυοῦυ», 9ΐ, 54.]. -- 

εὐἰχυϊοεῖθυ9 Ἰεξειᾶσηι : υἱτἶπιὰ ἀυο νοῦ, ἧἠ8. ΟἸ πη, πδο 18 Ἀδῃο, πλεύσει' δέ τε 
φαῦλος ἐπέλθῃ, πονὶ ἀδάετυπιὶ εοὐὰ. μοῦνος ἃ ποσσὶ πατεῖται. 

14. ΟἸΐπὶ σταχνηφόρος, ΠΟῚ ΠηΔ]6 ἴογ- 81. ΟἸΐπι ἐρευξαμένης. 

αἰἴδη, εἰ εἷς διιργα, πυροφόρον. 88. ΟἸ᾿πὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοις. 
15. Ἰάδῃῃ ἴοσγο ἀθ (διὰ οἱ δαπάγο 86. Οἴτ. κυρτὰ, 20, εἰ 11 ποι. 

εαπεῖυν ᾿ἰηἴτα, 149 544. 81. Νονὶ εοἀὐά. καὶ τότε Πέρσυσι. 

΄ 
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ΣΙΒΥΛΛΙΆΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Δ. 

90 Κᾶρες δ᾽ οἰχήσουσι Τύρον, Τύριοι δ᾽ ἀπολοῦνται. 

[Καὶ Σάμον ἄμυος ἅπασαν ὑπ᾽ ἠϊόνεσσι καλύψει. 

Δῆλος δ᾽ οὐχέτι δῆλος, ἀδυλα δὲ πάντα τὰ Δήλου. ] 

Καὶ Βαδυλὼν μεγάλη μὲν ἰδεῖν, μικρὴ δὲ μάχεσθαι, 
Στήσεται ἀγρήστοισιν ἐπ᾽ ἐλπίσι τειγισθεῖσα. β Χχ 

Φ ωι Βάχτρα χατοιχήοουσι Μαχηδόνες οἱ δ᾽ ἀπὸ Βάκτρων 

Καὶ Σούσων φεύξονται ἐς ἔλλάδα γαῖαν ἅπαντες. 
4 [2 φ ’ ψ ᾽ 

τ ὅσεται ἐδ σθ}" νοι ὅτε Πύραμος ἀογυροδίνης, 

Ηϊόνα προχέων, ἱερὴν ἐς νῆσον ἵκηται. 

Καὶ Σύδαρις πέσεται, χαὶ Κύζικος, ἡνίχα γαίης 

100 Βρασσομένης σεισιλοῖσιν ὀλισθαίνωσι πόληες. 

ἥξει καὶ Ῥοδίοις καχὸν ὕστατον, ἀλλὰ μέγιστον. 

Οὔτε Μαχηδονίης αἰεὶ κράτος " ἀλλ᾽ ἀπὸ δυσμῶν 
Ϊ . »ὕ ἣ τ... ͵ ταλὸς ἀνθήσει πόλεμος μέγας, ᾧ ὕπο χόσμος 
Λατρεύσει, δούλειον ἔχων ζυγὸν, ἰταλίδιησιν. 

τοῦ Καρχηδὼν, καὶ σεῖο χαμαὶ γόνυ πύργος ἐρείσει. 
Τλῆμον Λαοδίκεια, σὲ δὲ τρώσει ποτὲ σεισμὸς 

Πρηνίξας, στήσει δὲ πάλιν πόλιν εὐρυάγυιαν. 
Καὶ σὺ, Κόρινθε τάλαινα. τεήν ποτ᾽ ἐπόψει ἅλωσιν. 

Λυχίης Νύρα καλὰ, σὲ δ᾽ οὔ ποτε βρασσομένη χθὼν 
110 Στηρίξει " πρηνὴς δὲ χλόνῳ πίπτουσ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 

Εἰς ἑτέραν εὔξῃ προφυγεῖν χθόνα, οἷα μέτοιχος, 

Οτιμ. 

111 

νίκα δὴ Πατάρων ὄμαδόν ποτε δυσσεῤίησι 
»-ἦ΄ ᾿ «Ψ 3 ΄ Ὁ 

Βρονταῖς χαὶ σεισμοῖσιν [ἀποσχεδάσει] μέλαν ὕδωρ. 

ρμενίη, καὶ σοὶ δὲ μένει δούλειος ἀνάγχη. 

-- 97, 9.444. θινογβαγυηὶ υγρίαμι νδγὶῷ οἰδθϑ. --- 102, 

11. 

4. Μαροάοηυπι ἱρ6- 

τίυπι Δ [14}15 υἱοϊοτίυβ Ἔχϑιϊπρυοίυν, -- 105, 544. Ἀυγϑιδ ἀϊνεγβδσι πὶ ἀγθ πὶ 
«δἰ δι ἰδὶε5. --- 114. Αὐτηθηΐα δου [πρὸ ΒυΡδοῖα. --- 

9ῖ, 544ᾳ. Ῥγαδίατεϊ ἢ05 ἀιο νϑγβιιϑ ἰπ- 
ἴτα τοὐ)ϊοὶ ροβῖ νϑγϑιπὶ 96, 6 δοηϊειϊᾶ- 
τυμι ογο {ὐγρατεῖυν. 6 τὸ νυμἶο ποῖ. 
(εϊεγιιπιὶ ρϑγομοτηᾶ5ιδ ἰδῖ: Σάμος ἄμμος, 
Δῆλος ἄδηλος, δηϊιαι 55: πήε βυηῖ, οἱ ἴοτγ- 
ἴλ5986 Διο δχ ογδεοιΐο ἀδουπιρῖα:. Αἀ 
Δήλον ἄδηλον 8]1]υἀϊῖ [απὶ ΟΔ]}πιδοΐυϑ, 
ἴῃ 6]. 53. Τεγιῖδ ρδγοποηχαβία ᾿Ῥώμη 
ῥύμη ργῖ9 1Π] εἰ ΥἹ}1 βογίυι5 δά τα 6βι. 

98. ΟἸτπι μικρά. 
94, 54. ΗἸ ἀυο ποῃηι}}}5 ὁ εοἀκὶ. δῃ- 

1|48}5 Δμβιιηῖ. 
90. Οἰϊμι ἐφ᾽ “Ἑλλάδα. 

91, 54. ΗοϑΞ ἀυο νϑῦϑβιι "Ϊ5 οἰϊαὶ δῖγδθο, 
1}. 1, ρᾶξ. 58, εἰ ΧΙ, μᾶς. 586; εοβδάδαηι 
Ὑζεῖχο ΄υοαιθ, Οἰι]. ΥἹΙ, 515, ὃχ 
δίγα ον δ ἢι16. Ἀδἀάϊἀαγυαπῖ ἀπ ρο Ρῥγῖι5 
Ποπιιο οι, ἔσσεται ἐσσομένοις, φιοά 
οἰ ὁχ ςοαὰ. εἴ οαι!. αἰνεγαῖ. Ηδρεηῖ 

᾿φυοάαυς πονὶ σο4ὰ. 
98. ὅδιγα). εἴ Τχεῖλ. ἐς, Κύπρον. 
99. θεὲ Ογσίοο ἀϊεῖυπι 6θῖ, ΠῚ, 4.42. 

ΒΥ αΓ 18 δυΐοτα τὶ γΓὰ πὶ 4060 ἰιὶς πίον 
Αϑιδίϊοαβ ὉΓΡῸ5. ἰοσια οσουρεὶ, υὑπάς 
διιθροοῖα ἰδοῖϊο, εἴ ἀοοίια δ] ᾳιὶ5 Κίόνρα 
Ργοροπεθαδῖ. 



ΒΙΒΥΠΙΣΝΟΒΌΜΝ 1118. ἹΥ. 

90 ἴηφιε Τγτο ἀθρεηὶ (λγοβ, ΤυΥ 6 ρογὶθαηῖ. 
[Τοίαφαε ἰτογδῖβ ϑαπγ8 οραισείυτ ἀγεπίβ, - : 
Εἰ Ποῖα, πο πὶ Ὠοὶμ58, ἀεἰοῖα ἰδῖθθιι.} 

Εἰ ΒΑΡΎ] ΟΣ ἸΏρσΘΏΒ νἱϑιι, ΘΟΓΔΙΏΪη6 ρᾶγνϑ, - 
ϑϑηϊοῖ ἸῃΟΒ50 1 ΠΔυΓδ οοπββα ΒυροΓθ 5. 

 Βαοῖτα οοἷοι Νίδορέο : 401 νϑῦὸ Ββοίγσα ᾿ϑηθρδϊ 

ϑυβάάαθ, Οτοογαπι 56 ἴυῃ0 δι] Πτογὰ νογίθηϊ. 
Τ᾿ ϑμρὰ οἱ {Πα ογίτ, ᾿χυϊάο φασμπι ἀγρθηίθαβ ἃπλη6 

Ῥυγχϑηυβ αἰϊαν!α [11 56, βδογὰ ἰηϑια, Ἰυηρεῖ. 
Οοοάσι εἰ ϑυθαγὶς εἰ αγχίουβ, ορρμία φυδπάο 

100 δασοι! δ ηϊ ΠΠΔΡΉΙ. ἰεγγὰ ἰΓοριἀδηΐθ, ἸΓΕΙΊΟΓΘ8. 

Εἰ ἈΠΟοαΙ5 νεηϊεὶ ροβίγθια, αἱ πιαχιπ)ὰ οἶδα 68. 

Νέεο βειῶροι Νίδεεαο ἀουπαριυτ, οσοϊἀσυαμηχας 
ϑυτρεῖ 80 ΠᾺ}ὰ 6] π}, 480 ΒΡ Ἰτὺ8 ΟΥΌῚΒ 
ΓΙ ο0 ἀατα οο}}8 ᾿ρῸ δογν}}1ὰ ἀϊδβοεῖ. 

τοῦ Ῥγοουμθδηὶ, Οαγίμπαρο, ἴα ἴὰπὶ ἔμ 8 ΔΓΟΘΒ. 

Ετιο, [μΔοα!ςδα πλ βογγι πᾶ. ἴοσγα νοι} 88 

ΑΠΠΙρεῖ, πιαρηδηάας ᾿ἰογαπλ σομροηεῖ ἴῃ ὑγθ6Π|. 
Τυδυς οΟἰ!πὶ οἀρίϊνα ρΈΠ,165, πη βογαη δ ΟΟΓΙΠΙΠ6. 
Ο [γοϊῶ Νῖγτα, ἔογπλοβϑᾶβ ὑγ}85 οἷδγαὰ ρϑὺ ὉΓΡ 68, 

Ῥγοπᾶ οδα65 ΔΙΙφυᾶηάο, 5οἰοαὰθ Ποῖα ἰγϑπχθηῖι, 
Ουῶγεγα ἀϊνογβαβ Ορίδθ!8 ἰγαηϑίυρα 86 668, 

Τυπὶ αυσπι, ἔπη! θὰ5 ᾿ογγσαδ ᾿γαπλοσί 8 δοῖδ, 

[πτηρὶὰ ροη8 Ραϊαγα Ὠϊργαμῃ ἀδβοθηάοῖ ἴῃ ΡάΌΟΓ. 
Αστηθηῖᾶ, προπμάθπι δἰδπι [101 νιπολα δυμδοίω. 

100. ΟἸ᾿ηι πίπτουσιν αἱ πόλεις, ἴγυποο 
γογϑιὶ, ὑπ66 )05 τοίδοδγασι5 χαταπίπτω- 
σι πόληες : ηυς νεγϑμ ἰεοϊ ΟΠ 61) τοβὶὶ- 
ἴυεγε πον οο064. 

101. Υετβιβ μἷς [πὶ Ἰδοῖιι5 δγαῖ, 11], 
486, 56εἀ 10] ἀο Τοποάο, ἔαϊ5α, αἱ ᾿θ᾽ἀοτλ 
ἀοσιυϊΐίπηι5, ἰδοεϊΐομο. Ἀδουγγοῖ ᾿ἰ6γιπὶ ἀ6 
ἈΒούο, Υ̓Π], 160, πἴπςο, υἱ νἱάοῖαν, ἀ6- 
διηρίυς. Νεαυς δἰῖο γορεχίββα ρυ 18 Π}115 
Ῥαδυπδηίΐαπι, σοί. σδρ. 1, 101 ἈΠοά πὶ 
τηδιηογαῖ ἱΠροηὶ ἰγγδ πιοῖτ ΠΟ σου 588Πι) : 
“Ὥστε χαὶ λόγιον τετελέσθαι Σιῤύλλη τὸ 
εἷς τὴν “Ρόδον ἔδοξεν. 

105. ΟἸ"πι χαμαὶ πᾶς πύργος ἐρείσει, 
ὉΔῚ πο5 ἐρείψει ἔγυβῖγα ΠσΟΠ]ΟΘΓΒΠΛῈ8 : 
Ὡυῆς ὑϑγᾶπὶ ἰδεῖ. τοὐάυηῖϊ πονὶ σοὐά. 

106. Οἴν. Ἰάδπι ἴοτε ἀς 1 ,δοάϊ!οοδ νυδιϊοὶ- 

πἰυδὰ, 11], 471, ς6ἀ δὲ δὰ ἰυϊυτα Αἢ- 
εἰσ γιϑιὶ ᾿σαροτα μασι μὰ : εἷ6 δρὶ νυἱ- 
ἀεῖων οἰαάεδε 580} Ναγοηβ; εαὐθηϊυχω ἡδοῖᾷ 
εἴ ἃ Ὠιἰβιογὶο5 τηϑμιογαῖα, Ταοῖῖ. Αμηδὶ, 
ΧΙΝ, 9 21. 

108. Ἦΐο νετϑιι8 ᾿ποαγῖα βειαρεν 866 
ΟΥΓΑΝ : ἴῃ 4υϊθυιδίδηι εοὐά. ἰγΔ) Οὐ Γ 
Ροϑῖ σ. 106; ἴπ πονίβ δυΐεπι, ροεὶ 10Ί. 

109. ΟΥΡΟΥ, 125, 544. ἥ 
110. ΟἸ πὶ πρηνίξει. Ι,ἐρομάϊπ οὐηὶ 

πονὶβ οοὐά. στηρίξει, υἱ ἐπ᾽} Πσαῖυν ποῖ 
Γοδυττϑοῖι δ πὶ 6 δι οἷδε {Δ ηλ τγ6 πὶ. 
Ιμερὶ ροίογαὶ σὲ δ᾽ αὖ ποτε πρηνίξει : 5εὰ 
οὐϑβῖαϊ πρηνής αιιοά Ξοχφυϊαν. 

112, 54. ΟΙ"πι Ἀβογδιῆῖ ἢ πο σότϑις. 
ἢ Ῥαΐδτϑο ογάσιΐΐο βιιρτα ἴαπὶ δαί δ5ῖ 
ἘΠ, 441, δὲ ΄ύοιη ἰοσῦσι υἱδ ποῖ. 

{ 
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ΣΙΒΥΛΛΑΙΆΚΩΝ ΛΟΙΓῸΣ Δ. 

ἥξει καὶ Σολύμοισι χαχκὴ πολέμοιο θύελλα 
Ϊταλόθεν - νηὸν δὲ Θεοῦ μέγαν ἐξαλαπάξει. 113 

Ἡνίχα δ᾽ ἀφροσύνησι πεποιθότες, εὐσεδίην μὲν 
Ῥ' ᾿ . ΜΞ , ᾿ ᾿ ίψουσι, στυγεροὺς δὲ τελοῦσι φόνους περὶ νηὸν, τ 

Καὶ τότ᾽ ἀπ᾽ ἰταλίης βασιλεὺς μέγας, οἷά τε δράτης, 
120 Φεύξετ᾽ ἄφαντος, ἄπυστος, ὑπὲρ πόρον Εὐφρήταο, 

ὁππότε δὴ μητρῷον ἄγος στυγεροῖο φόνοιο 
Τλήσεται, ἄλλα τε πολλὰ κακῇ σὺν χειρὶ πιθήσας. 
Πολλοὶ δ᾽ ἀμφὶ θρόνῳ Ῥώμης πέδον αἱμάξουσι, 1. 0 

Κείνου ἀποδράσαντος ὑπὲρ Παρθηΐδα γαῖαν. 
12 Εἰς Συρίην δ᾽ ἥξει Ῥώμης πρόμος, ὃς πυρὶ νηὸν 

Συμφλέξας, Σολύμων πολλοὺς δορὶ ἀνὸ ροφονήσει; 

ἰουδαίων δ᾽ ὀλέσει μεγάλην χθόνα εὐρυάγυιαν. 
Καὶ τότε δὴ Σαλαμῖνα, Πάφον δ᾽ ἅμα σεισμὸς ὀλέσσει, τῦ 

Κύπρον ὅταν περίχλυστον ὑπερχλονέη μέλαν ὕδωρ. 
130 ἀλλ᾽ ὁπόταν γθονίης ἀπὸ ῥωγάδος ἰταλίδος γῆς ᾿ 

Πυρσὸς ἀπαστραφθεὶς εἰς οὐρανὸν εὐρὺν ἔχηται, 
Πολλὰς δὲ φλέξη πόλιας, καὶ ἄνδρας ὁὀλέσσῃ, 

Πολλὴ δ' αἰθαλόεσσα τέφρη μέγαν αἰθέρα πλήση, 130 

Καὶ ψεχάδες πίπτωσιν ἀπ᾽ οὐρανοῦ, οἷά τε μίλτος, 

130 Γινώσχειν τότε μῆνιν ἐπουρανίοιο Θεοῖο . β ; 
Εὐσεδέων ὅτι φῦλον ἀναίτιον ἐξολέκουσιν. 

Εἰς δὲ δύσιν τότε νεῖκος ἐγειρόμενον πολέμοια 
ἥξει, καὶ Ῥώμης ὁ φυγὰς, μέγα ἔγχος ἀείρων, 135 

Εὐφρήτην διαδὰς πολλαῖς ἅμα μυριάδεσσιν. 

140 Τλήμων ἀντιόχεια, σὲ δὲ πτόλιν οὐχέτ᾽ ἐροῦσιν, 

-- 1185. 9ᾳ. Ηϊεγοβοίγιοα ἂν [118]}5 ΡῈ}]ο ἱπιρεῖα,, τοιρ᾽ υτησυς νὙδϑϊδῖαπι. --- 
11, 1644. 50} ἑάδπη τειηριι5, ἱταρεγαϊογὶ Ἀοπηδηὶ [Νογοῦ]β } ἰῃ Ῥεγδίάοπι ἴσα. --- 
228, τ44ᾳ. Ηος ἐχρυϊφο θ6}18 εἶσοὰ Ἀοπιδπὶ Οἰν}]} 1 ΓΟΡΏΔῃ] δα θ᾽ 1] 0Ώ6.---- 125, 544. 

Ἀοτῃδηόσγυπι ἀυςε ᾧ ̓ ἐβραϑίδηο δὴ Το ἢ ϑυγίαμι ἰπνδάδηϊο, ἰετηρίυηι ἀτάθρῖ"; }υ- 

115. Ηϊς νϑγϑὺβ οἱϊῃμ δρογαὶ : ἴδαᾳυβ 
νἱ οἰναπίυν ἴὰπς ΑΥτηθηΐδὲ ἱπατηΐπο γα τλ8- 
Ϊα, φυξ πυπο δυάς. 

119. ϑιγυνίυς ἴῃ Ρορῖυπι5 δράστης 
Ἰεξὶ νοϊεραὶ ὑγοὸ δράτης, 5ουϊ δρυά 
Ἠσογολ. ὁρᾶσται εἴ δρῆσται ἐεχροπυπίυγ, 
δραπέται. Νονὶ οοἀὰ. οἷά τε ἀστήρ, δ"- 
βυγάδ 58η6 ἰδο!Ο.6, 40: ἴάτασι ΓοουγΓοῖ, 
86 ὁ αἰΐθηο ἰοςο, ΧΙῚ, 266. 

128. ΟἸϊπι ἀμφ᾽ ἱερόν, υδὲ Ὧυϊις ἃ 

ΠΟΥ5 οοὐά. ἀμφὶ θρόνῳ, ὕθηα, μὲδὲ 
αἰμάξονσιν οἴεηάοτγεϊ 56ῃϑι: δεῖϊτο. 

124. ΟἸΐῃ) ὑπὲρ τὴν πατρίδα γαΐαν. 
120. ΟἸπι πολέμων, νἱ ἀοἰϊςοὶ ρτο πο- 

λεμίων : βοὰ πον! ςοἀά. ἀροτῖα Σολύμων. 
128, 54. Οἵν. Υ͂, 450, 54. 
129. Νονὶ ςοὐά. πολύχλυστον. 
180, 54ᾳ. Ὀς Μεβανὶ οσυριίοης ἔωλι 

δ᾽ Ἰχυδηιάο Πυὶς 5ἰμλ}}6 ναιϊοϊηΐυτ δρυὰ 
Ῥγοίαπος νυϊρο ἀπ δι, χυοΐὰ δὲς ἴδη- 
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Βι ϑοϊγιλιβ νϑῃϊεὶ. ἰϑτωραβίδβ. ποστι θα θ6}}} ιτῦ 

121 

Ἐχ 118]18, αιασηδτηαιις Ἀεὶ ρορυ αριῖαγ ὁ άθηλ. 
ϑεά χυυχι βιυ ππ|ὰ ἔτειι, ριεῖαία τοιηοίδ, 

Ηοττθ1}65 εὐδηῖ ἰοιαρίυχα δὰ νϑρθγα}]6 οεϑάεΒ, 

Τυζῃ νετο 118]1οἷ8 ξυσιοὶ τὸχ ται ἃ ΟΥΙΒ. 
20 Ῥεγάιϊτυβ, ἱρτιοῖυβ, ἰχὰῃ5 Ἐπρηγαῖθα Πυθηία, 

Ουὐἱ ργῖαβ ἰπίδηο τηδίεγῃμδϑ βδησι!ῃ 6 ἀἸγ88 
Οοηβοϊεσιῖ ἀδιηθηβ, εἴ ταυϊα Πογγοπ 8 ραίχαγι. 

ΝΌ δυΐφιη, τορϊ βἰυάιο, ἴ6, οπια, ΟΥΆΟΓΘ 

Ἑαάαδραυηϊ, βιρτα Ῥαγίμοβ φαυπὶ ἔπ βθγιὶ Ἰδῖθ. 
ΠΡῸΣ Τυπὶ ἀὺχ ἴῃ ϑυγῖδμλ νθῃϊεῖ Ἀοπιδημβ, υἷ αἰίιτη 

, Ἰποδηααῖ ἔλα θυ ἱερίαμπι, οἰ γιοβααθ ἱγιοιϊαεῖ, 

Επτ͵υαάφογυμ Ποτεπίεπι ἀϊγαδὶ ὑεῖ, 
Αἱ ϑαϊδιηϊμα Ραρμαπιαὰε βιτηυὶ ἔγόπιοσ ορτυδὶ ἸΠΘΘΠΒ, 

Οὐυυμ οἰγουπηῆι8ο πα 11 88} συγρια ΟΥὐρυ8. 

ι30 δε 4αϊπ) ἀϊδγιριι8 Πἴα]ὰ 16 ]]τὰ σαν γΠ18, 
Νδηιθυβ δχ ἴμλ15 δὰ σοΐυτι Παυηγηᾶ ἔογοίησ, 

Ἐχυγείχαθβ γΡ68 χη] 185, ουλμθβαυθ ὨΘΟΔΡΙΣ, 
ΖΑΒ εοβ ρ δ Β οἰποτα εἴ ἔΠρῖης ΟΔΠΊΡΟΒ, 

Ελ᾿ ΠΟ 81Π|}}65 ρσαϊῖοο ἰΔΡοηῖυν Δ 4]10 : 

135 Τυῃς Βομηπ68 ποδοδπὶ ργοβθηίθμλ ΝΌΣΩΙ ΙΒ ΤΠ], 

Εἰ πηογῖῖο, φαομίαπι ρεπυβ ΟσΟΙάἜΓγα ρίοτισμ, . ὑ" 

ϑυγροῖ ἴῃ οοοιϊάμαϑ Β6}]1 ν]8 τηαχίταᾶ ρεηῖθδ, 
Ουσπι Βοπιᾶ ρῥγοίαριιϑ βιίγιοῖο γὸχ δηῆβ6 γεάιθιῖ 

[πιρὶυϑ8, ἱππαπλεΓ}5 ττα]θοῖο Επρῆγαϊο οαἴοννι8. 
ι4ο ἴατη ποὴ σοι ἴδ. χαϊδογὰ ἀπιοσΐία, νοσᾶραηῖ, 

ἀμότοδι οανχδας δεῖ. -- 128, 54. Ογρτῦβ, ἰογτν τοῖα ἐσηου594, δ΄υΐα ον βεῖαν. --- 
120, ε44. Ὑεβουΐ υοοπίῖβ ἱποσπαϊαπι. ἀεδαυϊθηῖα ἱπ Ποιηΐηε5 τα "θεῖ ῃγορίεσ ρα 
ξεηι5 [δαάδιοι 5οἰ}!ςεὶ 7 ὀχεία ιπι. --- 181, 544ᾳ. Ἀφ "85 ρτοίιρὶ ᾿πιρεγαϊοσνὶς [Νε-. 

του ΐς} ἐχ Ῥογείαὁ. --- [40, 54. Απιοοία ἀεοΐοία, ἴδῃ ἃ ἴΥγϑιπο γεάιιοα ἢ ]. --- 

υδῶλ ΘΙΡΥ τι, ἴΔ15ο ἰάπιεη, αἴοσίυγ ἃ 
Ἰυΐδτοθιο, ἀς δεσγὰ Νυτηϊηδ Υτηὰ. 1 Υ}1], 

Ρδε. 20, οἄ. Βεἰοῖς., εἱ ἀδ Ῥγιδῖα ογδο. 
ἴοτι. 1], μαρ. 566 : ν]ὰδ ποι. 

121. ΟἸῃλ πυρός, υἱὶ πιοιεῖλμα πνρ- 
σός ἃὉ Ορβόραὺ ριοροκίδηλ Ὀονὶ εοὐά. 
ἀσγθάτυηὶ. δεϊπάε οἰἐπι ὑποστρέψας, απ 66 
05 Πςοπ) οὶ ἰυθπο ροϊυϊ! ἀπαστράψας : 
δεὰ ΠΟΥ͂Ϊ ςοὐά, ἀποστραφθείς (5:6 }» ἡπ66 
πος ὨΟΞΙΣΔ ἰεοῖϊο. 

184. ᾿ράά, φυϊμίδηι ψακάδες. 
140, 64. Οοάϊςο9 ραυςὶ, οὔπρτ᾽ ὑγο. 

οὔχετ᾽, διὰ "Δ εῶθ. Ἐσείζες,, ΟΝ]. 
ΥΙ1., 510, μο5 ἀπο εἰϊαὶ τοῦδ, ἐδά 
ΤΩΪΒΕΓΕ ΟΟΣΤΕΡΙΟΒ εἰ ᾿δΏΖΌΔΠΙ ἐπ μι: 
τϑάδοιοβ : Δούρασι δ᾽ ἐν τέοϊς, Ἀντιό- 
χεια τάλαιν᾽, ὄλλυσαι, υϑὲ ποϊδηάσπι 
τεοῖς ργο Ἰταλοῖς. ΑἹ ἰπ ἔγαρτηόπῖο Απο- 
ὨΥΩΟ ἰοῦ (γδιδετὶ Απεοθοῖδ, Ραγ[4." 
ἰοζ. 1, μοῷ. 224, ἀσ οοάϊοε φιούπηι ἰὼ 



ιζ. 

Ἡνίκ᾽ ἂν ἀφροσύνησι τεαῖς περὶ δούρασι πίπτης. 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙΓΟΣ Δ. 

Καὶ [Συρίην] τότε λοιμὸς ὀλεῖ καὶ φύλοπις αἰνή. 
ἅ Ν « 9 Αἱ αἵ, Κύπρε τάλαινα, σὲ δὲ πλατὺ χῦμα θαλάσσης 

Κρύψει χειμερίησιν ἀναῤῥιφθεῖσαν ἀέλλαις. 
ἥξει δ᾽ εἰς ἀσίγν πλοῦτος μέγας, ὅν ποτε Ῥώμη 

Αὐτὴ [συλήσασα] πολυχτέανον χατὰ δῶμα 
’ ΓΥ 

Θήχατο " χαὶ δὶς ἔπειτα τοσαυτάχις ἄλλ᾽ ἀποὸ ώσει 

Εἰς ἀσίην " τότε δ᾽ ἔσται ὑπέρκτησις πολέμοιο. 
Καρῶν δὲ πτολίεθρα παρ᾽ ὕδασι Ναιάνδροιο, 

σσα πεπύργωνται περιχαλλέα, πιχοὸς ὀλέσσει 150 
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Λιμὸς, ὅταν Μαίανδρος ὑποχρύψη μέλαν ὕδωρ. 

ἀλλ᾽ ὅταν εὐσεβίη μὲν ὑπ᾽ ἀνθρώπων ἀπόληται, 

Πίστις καὶ τὸ δίκαιον, ἐπ᾽ οὐχ ὁσίαισι δὲ τόλμαις 

Ζῶντες, ὕῤριν ῥέξουσιν ἀτάσθαλον, ἄλλα τε πολλὰ, 
Εὐσεξέων δ᾽ οὐδεὶς ποιῇ λόγον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ιδδ 

150 

Πάντας ὑπ᾽ ἀφροσύνης μέγα νήπιοι ἐξολέχωσιν. 

Υόρεσι χαίροντες, καὶ ἐφ᾽ αἵμασι γεῖρας ἔχοντες; 
Καὶ τότε γινώσκειν Θεὸν οὐχέτι πραῦν ἐόντα, 
ἀλλὰ χόλῳ βρύχοντα, καὶ ἐξολέκοντα γενέθλην 

ἀνθρώπων ἅμα πᾶσαν ὑπ᾽ ἐμπογσυνοῦ μεγάλοιο. 

μέλεοι, μετάθεσθε, βροτοὶ, τάδε, μηδὲ πρὸς ὀργὴν λ 
Παντοίην ἀγάγητε Θεὸν μέγαν " ἀλλὰ μεθέντες 

Φάσγανα, καὶ στοναχὰς, ἀνὸ ροχτασίας τε χαὶ ὕδρεις, 

-- 142,. 44. Ογρτὶ οδἰδιλαβ [πῃ οαάσπὶ χυὰ διρτα, 128]. -τ- 145, 844. Βοά- 

ἀδηῖυγ Αϑίδηΐθ Ορθβ 4ι.85 οΟἷπι ἴλοηα ἀϊτρυογαῖ, --- 119, 5664. τί υτθο5 δ 

γϑϑιδθυηίυγ, Μαδηγο δ4ιᾶ5 πορδπία. --- 

Οὐρτοὸ ἱπβυὶὰα τερογῖο, ἰδορυμῖαν ἀπιῦο 
νογϑυ8 ᾿ηϊορτὶ οἰπὶ ἰδοϊομα οὔποτ᾽. 

141. ΟἸϊπι εἵνεχεν ἀφροσύνης Ἶτα- 

λοῖς ὑπὸ δούρασι πίπτεις, ιαυὰ 5816 
ςοπἰοι!πθηα δοΥΙρίιιγα, ἢ}5ὶ πούοϑ οο44. 
ΡΟ 551 λυ} 56 ΑΌΘΓΘΙΠΊΌΓ. 

142. ΟἸπι καὶ Σκῦρον, υδὶ ͵ατηᾶϊι 
Συρίην ργοροβυεσδιηι: δἱ Ὠονΐ οοὐά. εἷς 
Κύπρον. δάπε ροδὲ Απιοςίαπι νἱάἀθῖν 
ϑγνία πιϑὶ 5 Ῥτοσθίογο; οἱ ἀθ ΟΥὐρτο 
δἰατϊμα 4! ά6πὶ τλὰ]ὰ ρα ςοπῖαν, 56 δχ 
ἴδυγοο μοι, ἀ6 410 5:8 06 ἴῃ 81}).. ΟῚ 6χ 
ἴδιῃδ οἱ Ρε]ϊο. 

. 148, 84. Αποηγτηυβ οχ ἔτβρτηθηῖο πιᾶ- 
Ὠυβογὶρῖο ΟΥ̓ΡτῚ τερεγῖο, ἀθ Ζῦο βυρτᾶ, 
ἢο5 4υόχιια ἀυο8 δἴδεγτι υϑγβὰβ, ἴῃ Πος 

152, 544. Ῥγορίον ἱπιροἰδίθηι πομπιΐπυσι, 

ἴδιο ὑγῸ πλατύ ᾿ορθηβ μέγα. Τεοῖξεβ 
Θοβάδπι, οογγηρῖθ ἰάπιθη, αἱ 5οἰεῖ, οἱ ἐπ 
δος ἰρ86 φιοαιε μέγα. 

144. ΟἸτπι ῥίψει ὕγὸ χρύψει, τηδὶα, 
ῬΓΟΡΙΟΡ ἀναῤῥιφθεῖσαν, φυοά 5εχυϊατν. 
Νονὶ οοἀά. κρύψει, αἱ ποβ. Τοίυπι τοῦ- 
.Βι Απότγπιιι8 εἴ ὙΖοῖζοβ Ἰοηρε δἰ Πα Υ 
ὀοπϑυπηὶ : Ἤμασι χειμερίησιν (516) 
ὀρινομένη τε θάλασσα. | 

145. (οἀά. οππο5 ὁππότε ῥώμη : ἀ6 
856 Ώϑ8ι: ΟΟὨΪΕΡ [,δεοϊδηϊα αυοχας, Υ͂Ι!, 
ἙΆΡ. 15, οἵ νἱὰθ ποῖ. 

146. ΟΙπι ἐξ ὕλης γε πολυχτ., υδὶ 
Ἰαμἀπάθα ἐξ Ἀσίης γτοροβυογδιιβ : 

864 πονὶ οοἀά. αὐτὴ συλλήσασθαι (516), 
απιὶς ἘΤΙΘα Π6 0} οἱ ποβῖτα πυπς Ἰερῖίο. " 



ΒΙΒΥΓΙΙΝΟΒῸΜ 118. ΙΥν.- ι49ῳ 

δια 0186 σαυιδα ΠΟ5811165 οΟ ]αρϑα 58}}} Πα 588 : 
Εὸλ [ϑυγίδῃ)) ρβϑι18 5: πὰ] εἴ ριρτια ἄβρογᾶ. ρεγάβι. 
ει, Ογρτζα ᾿ηξε]χ, ἴα ἰθτηροβίδιιιιβ δοῖδη 

ΑΡβοομπάεῖ ν]1415 οοιηπιοΐυτα ποῖ θυ5 ὡιοσ, 
Μυϊι δΔἀ ἀδηϊυγ Ορ68 Αβι8 : βδηααα ἅυτοὰ αυδηΐαπι 

Ἀουηᾶ 5:η)0} ΠΡΟ ΠΟΠ]ερεταῖ, ἀποῖα ΓΆΡΙΏ]8 
Ἐχ Αϑία, 185 ἰδηϊαη) 1081 ἀονϊοία γϑρθηαοῖ, 

ὕιτ ρῥγονδῃῖιβ ορὰπὶ Β6}11 ἀθ ἔωυπογε οτοβοαῖ. 

Ορρίάα απ ὕλγεβ Νίαπαιι δά Πυμπηηῖδ ογαιῃ 
τῦο Τυσηθυβ δαϊβοδῖα τοπθηΐϊ, ἀγρϑηῖθ ρει θυπὶ 

Ουμποῖα λπι6, νἹ]ΟἸΠπ5 ἃ 785 ΄υστ 8 γαϊχοῖ ἈΠ Ώ15. 
Αϑδί υὄὃὈ] βδποῖᾳ [468 εἴ 118 πη ΓΙ} 1}00.5 ΟἸλη 6 

Οδββοσιῖ οχ ΔΠΜΏ18. ΠΌΠ] πη χαθ δυάδοια ἤποιῃ 

ΘΕΙΎΔΡΙ ; ΖαυΠη [5 Ταϊϑο ὈΠῸΣ ΟΠλη6 ποίδϑχα; 

γιυϑίογυμι π66 οτιῖ Ταῖϊο ; απ ΔΟΡα5 1108 

Πρ Ϊ5ι ϑι1π1Ὰ}18, οοτια απ ἰγαάογα ΠΟΥ], 

ΕἸαρΊτ15. [Ὁ], ΡΟ ΠῚ βαηραίπα ἀοχῖγαβ : 
Τυμο Πα 4118 σοββᾶσγο Ὠδιιηὶ 51Π6 ἤΠὸ χοδίυΓ, 

564 ργαπαο8β σαπηθ]αγο 1τ88, ἠΔΠ]ηηαι16 γδπῖγα, 
ι6ο ὕιτ᾽ ρεμὰβ τπϑη πὶ ΘΟΠΊΠΊΙΠΙ ἀα] δαὶ ἐδβιι. 

ΑὮ ! ΤΊ56 ΓΙ, ΠβΘηἴ08 ΘΟΠΟΙΠΘ, ΠΘν ὸ ΒΌΡΓΘΙΩΙ ' 

ὉΠ] ιοΓῚ5 ἔαγι8 ἀσοθηά!6. ἰοάχιια ἰοπρο 

Ρτο)ϊεϊ(6 εἱ ρ΄αά!οβ, τἰχαβ. Ποπ]οΙαἴα, Ποῖυ5, 

ἰοῦυδ ἴοτγα σοι ασταιο. --- 16], 5ᾳ4ᾳ. Ἐχμοτγίδιϊο δα Ποπιῖποβ υἱ πιοτγαβ τιυϊοηὶῖ, 

οἱ ἰδνδοτο 58] υἴ8γὶ γτοπουθηΐϊυγ [ θαρίδιη0 δοϊ σοὶ ΟΣ 5 ἰΔπόγιπ}, δὶς ἀδιλιση υ6- 

Ὠἰδηὶ ἃ 60 ἱπιρεῖγδιιγὶ. --- 

141. ΟἸΐπι ἴῃ ἤπο, ἄλλα παρέξει. 

148. ΟἸτηι σϑύβιῖς ἢς ἀΡογαῖ.΄ 
150. ΟἸΐπι πεπύργωται, 5: ηρυ Αγ ον; 

80} πι6 1115 ἢ 
151. ΟἸΐπι ἀποχρύψει : εἴτ, δυρτα, 15. 
158. Νουὶ ἐοὐά, πίστιν (Ἰεγα πίστις) 

χαὶ τὸ δίχαιον ἀποχρυφθή ἐν χόσμῳ 
([ἰεξὲ ἐνὶ χόσμῳ) : 4ᾶγὰ ἰδουυπδπι 51150}- 
ΓΆΠΙΌΓ τ} }.}5 ὙΘΓΒΙ5. 

(54. Οἰἶπι ὕόριν μὰ ἀτάσθαχον, 
ἄλλα τε πολλά. 

158, 4434. ἤυης οἱ ἀυο 544. αἴετι. 
Ιλοϊδηίίυς, ἀ6 ᾿τὰ Ὠεὶ, οαρ. 28, εεἀ Ἰοηρθ 
ἃἰἴοτ ἰεεῖοβ, εἴ ἤὰης αυϊάοπι 5]. : Καί 
ποτε τὴν ὀργὴν Θεὸν οὐχέτι πραύνοντα, 

νεῖ, υἱ ΄υϊάεξαι οοὐὰ. Βαρθμϊ, πραῦν- 

θέντα. [πη δι 11 1ὶς. νεϊεγες οοάά, ἰηἴοῦ 
πραύν εἴ πρηὺν νο}}]δηῖ. 

159. ΟἸπη ἀλλὰ χρόνῳ κραίνοντα, οἵ 
ἴῃ ἤμα, χαὶ ἐξολέχοντα γέενναν : [,δεῖ. 
χαὶ ἐξολύοντά τε γένναν : πογνϊ ὀἐοάά, 
γενέθλην, υἱ 08. 

100. ΟἸϊπι μάλα πᾶσαν. δεῖ. ἀνθρώ- 
ποισιν ἅπασαν ὑπ. ἐμπρησμοῦ πέρθοντα. 

101. Ἰ,ἀοἰδηιιιι8 δοάθιη οαρ. γούϑυπλ 
ἔυπο δυάδι ἐὐπὶ 564. 6 η 118 ἀἰπιϊάϊα ρᾶτῖα. 
ΘΟΥθΙῖ αὐυΐδαι ἀλλ᾽ ἐλέει ρτο ἃ μέλεοι οἱ 
νῦν ὑτὸ τάδε. ΟἸἱπὶ ἐμ 100}}. δγαὶ Βὶς. 
Ἰοοσιι5. νὰ ]4ὸ ἴγαποιι8, ΟΠλ1380 ροβὶ τάδε 
νογρὰ ἰμΐοστο (μηδὲ. . , μέγαν), φυὶ 
Ῥοβῖθᾳ ἂδν θρβδοραο 6 οοάϊεϊθυδ γϑρὶ 5 
Τἐοβιιι5 Θοῖ. 
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ἣν ποταμοῖς λούσασθε ὅλον δέμας ἀενάοισι,᾿ 

ΣΙΒΥΛΑΙΆΚΩΝ ΛΟΓΙῸΣ Δ. 

Χεῖράς τ᾽ ἐκτανύσαντες ἐς αἰθέρα, τῶν πάρος ἔργων 

Συγγνώμην αἰτεῖσθε, καὶ εὐλογίαις ἀσέδειαν 
Πιχρὰν ἰάσασθε - Θεὸς δ᾽ ἕξει μετάνοιαν, ἡ 
Οὐδ᾽ ὀλέσει" παύσει δὲ χόλον πάλιν, ἥνπεο ἥπαντες 
Ἑὐσεθίην ἐρίτιμον ἐνὶ φρεσὶν ἀσκήσητε. 

Εἰ δ᾽ οὔ μοι πείθοισθε χαχόφρονες, ἀλλ᾽ ἀπόνοιαν 170 
᾿Στέργοντες, τάδε πάντα χαχαῖς δέξαισθε ἀχουαῖς, 

Πῦρ ἔσται χατὰ γαῖαν, ἐν ᾧ τόδε σῆμα τέτυκται -" 
Ῥομφαῖαι, σάλπιγγες, ἅἄσ᾽ ἠελίῳ ἀνιόντι " 
Κόσμος ἅπας μύκημα καὶ ὄμόριμον ἦχον ἀχούσει. 

Φλέξει δὲ χθόνα πᾶσαν, ἅπαν δ᾽ ὀλέσει γένος ἀνδρῶν, 

170 

Καὶ πάσας τε πόλεις, ποταμοὺς ἅμα, ἠδὲ θάλασσαν, 
Ἐἰχχαύσει δέ τε πάντα, χόνις δ᾽ ἔσετ᾽ αἰθαλόεσσα. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἤδη πάντα τέφρη σποδόεσσα γένηται, 
Καὶ πῦρ κοιμίσση Θεὸς ἄσπετον, ὅσπερ ἀνῆψεν, 
ὀστέα καὶ σποδιὴν αὐτὸς Θεὸς ἔμπαλιν ἀνδ ρῶν 180 

Μορφώσει, στήσει δὲ βροτοὺς πάλιν, ὡς πάρος ἦσαν. 

Καὶ τότε δὴ χρίσις ἔσσετ᾽, ἐφ᾽ ἡ δικάσει Θεὸς αὐτὸς, 

Κρίνων ἔμπαλι κόσμον. ὅσοι δ᾽ ὑπὸ δυσσεδίησιν 
ΙΝ ἥμαρτον, τοὺς δ᾽ αὖτε χυτὴ πάλι γαῖα καλύψει, 

Τάρταρά τ᾽ εὐρώεντα, μυχοὶ, Στυγίη δέ τε Γέννα. 

ὅσσοι δ᾽ εὐσεδέουσι, πάλιν ζήσοντ᾽ ἐπὶ κόσμον 
185 

18ο 

ι8ι 

ἀθανάτου μεγάλοιο Θεοῦ καὶ ἄφθιτον ὄλθον, 
Πνεῦμα Θεοῦ δόντος, ζωήν θ᾽ ἅμα χαὶ χάοιν αὐτοῖς 

’ 

18. 

-- 110, 544. δῖ: δι Πἴδγ, ἱποθηάϊο ρου ὲῖ οΥθῚ5 ἰογτάγυπι, βενὶδ, φυφ πλυϊΐδ ᾿ὶς 

ΘὨΛΠΊΘΓΔ ΙΓ, ὈΓΘΟΘαΘηΠθι5 5ἰσῃ15. --- 118, 544. Ἠδδυγτοοιο πιοσϊμογυπ δὰ [υ]- 
αὐμαι δα ργειλυπλ : ρΟΘῊΔ ἱπιρίοτιιπι ἴῃ ΤΑγίᾶγο ; ̓ιβίογαχαι [6] 1οὐἴδ 4 μὲ τογτὶϑ. 

105. ΝοΥὶΐ «ςοὐά. ἐπαείραντες, ἐν αἷ- 
θέρι, υπάς Ἰαραῖ νεῖυ5 Ἰοοῖϊο. 

. 16θ. ΟἸπη εὐσεόίαις. 
. 168. ΟἸναι εἴπερ. υδὲ ἢυπο ἥνπερ. 

.μλοῖ. υυς τεγουῶ οἱ βοχυδηίειῃ ἰδυάαὶ 
οδρίῖε ᾽δηὶ εἷϊ., ἰὰ ἢο6 φυϊάσπι οὐχ ᾶ-’ 
Ρδιιβ ῃὕγὸ οὐδ᾽, εἰ πάλιν χρόνον, εἴ εὖτ᾽ 
ἄν ἅπαντες. Νονὶ οοὐά. περίτιμον εἰ ἴῃ 
βης ἀσκήσαντες. 

109. [μδεϊ. εὐσεθέειν περὶ θνμῷ,, υδὶ 
Ἰϑίθϑη οἱ χιϊάδηη οοὐά. ἐρίτιμον. 

171. ΟἸέαηι δέξησθε. 

112. Οἴτῃ κατὰ κόσμον. 
"118. (οἀά. φυΐάδπι, Ποἢ ἰδπῆθη ὨΟΥΣ, 

ἅμ᾽ ἠελίον ἀνιόντος. 
{15. ΟἹ πὶ ἐπὰν δ᾽ ὀλέσῃ. Ἀδορεχίϊ δὰ 

ἢ. 1. δυδτϊπ5 τηαγῖγτ, Α}00]. 1, αὶ 20, υδϑὲ 
ἀε ἤἥπο πλυπάϊ Ρὲν ἰφῆοια υΐϊυτο ἰδ5ῖ65 
εἰϊδι Ηγβίαϑθρεπι εἴ 51:0} 1] πὰ. 
. 116. ΟἸ]ὰ πάσας πόλιας. 

111. ΟἸΐπι ἐχκκαύση τάδε πάντα, κόνις 
ἔσετ᾽ αἷθ. 

118, 944. ΟἸοιβδης Ἀοτηδηι9, 96 Ταΐϑ. 
αυὶϊϑδυοῖον 1" Οοποιταἰίοπυνα ΑΡοσΥ,, 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΜ 1.8. ΓΝ, 151 

Τιπιὶ σογρυβ ἤπνῖο τοΐπῃ πηγαῖα ΡΟΓΘΏΙΙ :- 
ι605 ἔπ ππᾶηῖθυβ ρᾶ8518 δὰ 66} ὑθιρία, ῥσϊοσιιπι 

Ῥοβοῖῖο οα!ραστσω υϑπίδπι, ταρϑγαγο ρει θηῖεβ ὡ 
[πηρῖὰ ἔλοϊα ρ᾽18. Νηι 810 Πδὺβ 'ρβε νἱοἱβ51Πὶ 
(οηβι] πὶ νοσεῖ, [Δο}]Π54π|6 Ῥγθοαπηθι8, ἰγὰπι 
Ὠεροπεὶ, 5] νοΒ ῥὲοθίδι18 τὰ οο] αἴ 15. 

170 δ᾽ νΘΓῸ ἸΠ406}168, δῖαιθ ἱπιρίεἴά115 δ) δη 68, 
ΑΟΟΙρ 18 ργαν!β μθο υτίθα8, ἰρῃ6 ἤδρταθιῖ 

Μαυπαάα; οἵ 1} φυϊάθια ΡΕΓΙΪΓῚ 5Ιρηἃ : τηϊοδηϊος 

τοῦ οτίιιπὶ 50115 σία !!, πηιαρτυβχαθ τὰ Ραγὰπὶ 
Οἰδηροσ, εἰ ᾿πηπλΘΉ818 ΓΕ ΡΟΔἢΒ πλυρΊ θὰ 5 ΟΥΡί8. 

1579 Ηΐηο ναϑβῖα δγάθθιι οἰ 5: 5ἰαγα] οἱ ΘΠ 8 ΟἸΠΠΘ , 

Ηυχιδπυπι, ουποίθαι!α ἀγθ 68, οἱ ροπμΐυβ, εἴ ΔΙηη68, 
Οὐηηῖα ραΪν 8 δγυμπὶ οἵ τηϊχῖυϑ ραΐνεγα ἔμπα. 

ϑ6ἀ ροβίυαδιῃ ἴῃ ἰθ μι} 68 τηυΐδτὶ οὐποῖα ἔν} 85 

Ἐξοετιῖ, ΔΟσΘὨΒΟΒΑᾺΘ 510] Βορ νου Ἰρτι68, 
εὃο Παυπιδηὰ βρθοῖὶδ οἴπογοπὶ Πδὺ8 ΟΒΒΔ 6 ΓΌΓΘΒΙΙΒ 

Ιηἀυεῖ, 86 ρΓΟρΡΓΙΟ νῖνοβ ἴῃ ΘΟΓρΟΓΕ 8ἰ8ϊεῖ. 
Εἰ ἴὰπο 1. 6101} ἰθτηρυ8, 40 "πα Ἰοεῖ οΥθεπὶ 
Οπιπιροίεῃϑ8. Οὐϊουπηαιια πλ8}85 586 ΟΥΙὴ6 ἔγαι 8 

ΡοΙ]ογιηῖ, ᾿π)δοῖα ᾿ζθγαπι [6 ]]υγα ἱερεηΐυν, 
ι 85 Ταγίδγθιβ Οἰα..81 ᾿ΘΩΘΌΓΙ5 οἱ ποσοῖς (ΕΘ. 

(οηῖγα ᾿ἰ6γατα ἴῃ ἰ6ΥΓῚ8 νινθηΐ ρ  ἴα118 Δμηϊοἱ, 
ΝΟ 15 δοἴ ΓῺ ΓΟΡΏΔ ην]οΪαῖα οοἸ θηΐ68. 

Παηῖς Ὦδο ἤαΐαπι οἱ νἱϊᾶτα, {αδπὶ βαποῖα θθδθιὶ 

ςᾶρ. 1, ἢυης νεγϑῦχη εἴ τοἸ {005 υ5406 
δὰ ᾿ἰρτὶ μυ)ὺ5 ἤπαπι οἰϊδὶ οἱ ργοβραῖ, 811- 
4υϊὰ ἰΙσεὶ ἃ0 Ὠοάϊεγῃα ἰῃδοϊορία ἀϊ[6- 
Γεμῖο5. [πηπ10 Ρἰδηϊοτγε8 εἰϊδὶ φυᾶπὶ Οἰ ὩΣ 
αἰγεουτ γε θαηῖυν : ἀσο8. 6Π1Πὶ ᾿ηΐοβτοϑβ 
δάάϊι, 181, 84... οὶ 8646 η16 ἢ 6Π)1811- 
ΕΒῖο, ὑπάδ α'» Ορβόοραο ταβιται!! δυμιῖ. 
Νονὶ οὐἀά. (ΟἸ]ειμδηῖ δϑιρυϊδηῖυν, οἱ 
αὩπὶ οἰ τ γϑγϑιπὶ δἀάυμη!ϊ, 185. 

119. Υαὶξ. αἱ πο5, ὅσπερ ἀνῆψεν, υ8ὲ 
πον! οοὐά. ὥσπερ. ΟἸεπλειι5 ὅπερ οοπῖγα 
τηδίτυμῃ, αυΐ αἱ ρδυ]ο δηῖο ἄφθιτος 5οτὶ- 

ταῖ ὕτοὸ ἄσπετον. 
180. ΟἸται τ ἤπο, ἀνὸρα ;Ὸ ἀνδρῶν. 
181. Ηϊς νϑῦβιιβ οὔτ 564 θη 115 ᾿ΎΙΟΓα 

Ραγῖς ἀρεγαῖ ῃγῖιβ 6 νυϊγαῖα : γϑϑι τοὶ 
Ορ5. Ἤε ΟἸειμοηίο, ἰανεηΐψια πονὶ οοἀά. 

182. ΟἹ ἔσται, οἱ δὶς 6ἸΙοηι., υἱὲ 
Ὧ05 οὐπὶ ον εοἀά. ἔσσετ᾽. 

184. ΟἸεπι. ἥμαρτον θνητοὶ, τοὺς δ᾽ 
αὖ πάλι : ε64 οἴχηεβ οοὐά, υἱ πο58. 

185. ΟἸτπι ἀδοσγαὶ ἢὶς σογϑιιϑ : δε γοά - 
ἀϊάοτε πβονὶ Ἵοοἀά., οχ φυϊθυ5 διί(υϊ 
ΕΥΙ6α]. ; Ιἀελαις ἄγραν νεγᾶπὶ [60 110- 
δ Στυγίη, ΓΟ 408 ποϑ ΔἰΙᾳυδηάο στυ- 
᾿γερή, ἀοοορίϊ βομ6 15 ποβίγ[8. 

186. ΕἸΙεμι. ὅσσοι δ᾽ εὐσεδέουνσιν, ὅσοι 
ζήσοντ᾽ ἐνὶ χόσμῳ. Νυμςο οοάϊοο5 ποΥος 
56. Πλ1Γ. 

181. ΟἸμιὰλ ἀδογαὶ ΐς νϑῦββ : ἀθαϑῖ 
οἴϊδηλ ΟἸοτηθηῖὶ. 

188. ΟΙ᾿πὰ καὶ βίον : 5εἀ πονὶ οοὐά. εἴ 
ΟἸεπιθπ8, αἱ πο5, χαὶ χάριν. (οηίεγ εἰϊδπὶ 
ΒΌΡτα, 46. 
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Ἐὐσεθέσι- πάντες δὲ τότ᾽ εἰσόψονται ἑαυτοὺς, 183 
100 Νήδυμον ἠέξλίου τερπνὸν φάος εἰσορόωντες. 

μαχαριστὸς, ἐχεῖνον ὃς εἰς γρόνον ἔσσεται ἀγήρ. ι8ά 

189. ΟἸΐπι τότ᾽ εἴσονται χάριν αὐτοῖς 
( νἀ ο]ϊοαῖ ῥρσγοὸ ἑαυτοῖς) : 564 ΟἸοπιοης οἱ 
πονὶ οοὐά. υἱ ποβ5. δὲ βοῆβὺ ἀμθίϊατὶ 
Ροϊεβῖ, χιδῶι η08 ἰϊὰ ἰῃϊεγργεῖδιὶ διιυ5 

υἱ δδῃςιὶ οβιθηἀογοπῖυν ἴδ] 1 1815 5018 
ξοῃβοὶϊ : φυϊὰ νογο, 5ὶ ἑαυτούς ῃγὸ ἀλλή- 
λους δαμιδῖυγ, ΄υοά [8πὶ ΔΙΙαυδπάο 50.3ρ]1- 
81] δι} :1115 ἢ 



ΦΙΒΥΙΠΠΙΝΟΒΌΝ 118. ΙΥ. .83 
Οταῖϊα : ἰὰπὶ 508 86 σΔΓΡΘΩΪΕ5 συ 18 ΘΟΓΏΘΩΪ, 

100 3018 Ἰποσχβιποί! Ἰπσυπάδ ἰὰ66 ἤπιιδπῖα5. 
Ο πἰπηυτῃ ἔε]χ Π]υἃ 41 νινεῖ τῃ νυχα 

190. ΟἸϊπλ ἷς χυοάυθ ἀδεσαὶῖ γνεῦ- ἴῸΓ:: ΠΟΥΪ φυΐϊάδπι οσοἀά. εἰ γεΐετυτα 4υ]- 
8118, ΕἸΆ5:.5 ρἷδ τῃ8η1} ΟΡ ΑΡΟΟρΔΙ. ὁ. 21, ἀἄδπι ἐχεῖνος . νυ]ραῖϊυ5 ἰλίηεη, ἃς τρεϑδιᾳ 
ν. 28. ἐχεῖνον. Οσουγτὶϊ ᾽πὶ ἰάδπι ὑεγδυς, 11], 

191. ἱπῖεν ἐχεῖνος εἴ ἐχεῖνον ᾿ιεδ118- 8171, ρμϑυὶ [ϑοϊἱου 5 ναγεῖϊαῖο. δ’ 



ΤῺΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΗΤΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι στονόεντα χρόνον χλεινῶν τε Λατίνων. 

τοι μὲν πρώτιστα, μετ᾽ ἐσσομένους βασιλῆας 
Αἰγύπτου, τοὺς πάντας ἴση κατὰ γαῖα φέρεσχε, 
Καὶ μετὰ τὸν Πέλλης πολιήτορα, τῷ ὕπο πᾶσα 

5. Αντολίη δεδάμαστο καὶ ἑσπερίη πολύολδος, 
ὃν Βαδυλὼν ἤλεγξε, νέχυν δ᾽ ὥρεξε Φιλίππῳ, 
Οὐ Διὸς, οὐκ ἄψμωνος ἀληθέα φημιχθέντα, 

σονται γενεῆῇς τε χαὶ αἴματος Ασσαράχοιο, 

[Οὺς τέξει], Τροίης] ὅστις πυρὸς ἔσχισεν ὁρμήν. 

το Πολλοὺς δ᾽ αὖ μετ᾽ ἄναχτας, ἀρηϊφίλους μετὰ φῶτας, 

ΑΒα. αιϊεἰπῖα ἀθ Βουμδποτυπι ἃς ργβεγΓ δὶ ἀ(6 ᾿ππροσαϊογυηι ἰαιϊ5 ὑδαυς δὰ 
Απιοπῖηοβ : πϊυγτ ροϑὶ Απίομπο5 οδ δηλ δῖοε8 ὑβαι16 δά τηυπαϊ ἐΐϊποιι. [}Ρογ, υἱὲ 

νἱάεῖυν, ᾿υἀδῖοιϑ δυῖ νἱχ οἰ γίδια πα, ΔΙ χα! α οὨ γι ἰδ ηἼβτηο τείθγεηβ, ρᾶγοα ᾿διθῃ 

οἵ βειλοὶ ἰδηΐιπι ἰτἰθυ5 νογϑῖθυ5 (251, 544.}:; δυάξοτγυχι διιΐδαι ἰαι465 οχτο [ἢ 5, 

402, 544. Ρ]οηι5 ἐ5ῖ δχοϊϑὶ τοπιρὶ ἀοδιάογο, Βοιμδποότγιαι οάϊο, Απιο τὶ διὶ Νότος 

εἷς ἐχβρεοϊδιίοη. Ογρίποπι ΑἸεχδηαγίηαπι 58115 ἀγροὶ ογεῦγα Ἐργρίϊ οἱ ΑἸεχδηάγιϑο 

Τιτῦ ῦβ ἰὴ οοἀὰ. εἰ εἀά. ποῃ ταγιδῖ : 
Λόγος πέμπτος. 

1,344. Τοϊυπιῖιος ἐχοτάϊυπι ᾿ρ515 ρθπ6 
ἐτογὶ5 γοσυγτγοῖ, 10. ΧΙ, 1, 54{.. ρᾶ}8πὶ 
Βίης ἀσδυπιρίαπι, πος ἰδηλθῃ ἰδὲ ΠΟΡ! ρΘη- 
ἄσυπι, ναὶ 5018 53} ρίαγα οδι88. 

1. (οἀὰ. δηΐϊο ἄποπι τε ποῦ ΒδΡρεηῖ : 
νϑοδγὸ ροϊεϑὶ ἰςῖδ υοουα 5:0} 0 τλοτα, 

γε οορυΐα υἱσετὰ σεγὶϊ,, « οἴϊδπι,, ρΓε- 
ἴεγοδ». Οἴν. ΧΙἧΪ, 1 οἱ 84; ΧΙΥ͂, 81. 

2. Οοὐά. ἤτοι, υἵ πο5 Ποάϊε (δηλ Οἰ ἐπὶ 
ἧτοι πιά ]6 80 γ ρϑεγαπλυ5}), ὕγὸ 4υὸ Ορβ. 
6 οομ]. οἵ τοι, 4815 γοοῖα, οἱ εἷς ΗοπιἊ- 
τυ5, Οάγες. γ, 810, οἵ τοι ἐλαφρότα- 
τοι, Χ. τ. λ. δδὰ Ἰάεω οπιογυϑ, ἤτοι μέν, 
Ππ|2ὰ.γ. 168, εἴ μαϑοῖπι, τϑοδρῖδ οὔχηηὶ- 

ἢ 



κ᾿ δὰ Ὡς ͵ 

ΟΙΒΥΠΙΝΟΒΌΝ Ὁ 
ΟΒΑΟΠΠΟΒΌΜ. 

ΠΒΕΒ ΟΥΙΝΤΟΒ.. 

Νυμπο ἀρα, ἔδγϊ δηθὰ πα τα ᾿ϑιιρογα ἔτι, 

ΟἸαγα [αὈποσαπι ἴαμα, Ζαϊ ὑγΊπῖὰ ΡῈΓ οΥΡοπὶ 
Βοθρῖγα ρεγθηῖ, ροδβῖ Θχβιποῖοβ ἰθυτά ας ΒΕρΌΪ 105 
ΖΈσγρι! τερεβ, ροϑὶ οἱ ἀπο πο] 18 αϊα 

5. Ῥε ]αὶ, 5Ὰ} 400 ]δσίογα οσοᾶϑι18 δὲ οὐ ι18. 

Οπεπι ΒΑΡΎ ΟΣ ρΘΠΘΓῚΒ [αΪϑ] ΠΠΟΓΒ]Ὸ 6 ΔΓΡΊΙΘΙ 1088, 
Νοι 7ονθ, ἤοῃ Απηηοῃ βαΐυτῃ, τεἀἀεΐχυθ ΡΒΠ]ρρο. 
ΘΌΓΡΘΩΪ Α5ΒΔΓΔΟῚ 66 Β[ΙΓΡΕ; Εἴ Τ]ΆΧΙΠΏΙ5 11}15 

Αὐσῖον ἐγιῖ, Τ ΓΟ] Ἰπσθηδθ 401 ἀΠΠΠ Α1 ἸρῈ 68. 
10 Ῥοϑβῖ τϑρῈβ ϑυΐθπι πγι}105 Ὀ6]] 406 ροϊθηῖ68, 

τοοηῖϊο. Μοτε δυάογθτῃ {{]}ι18 ἴοι ροΥ 5 ραβϑπι ἃἰϊδοϊδϊ δϑιγοῃοιη αι βοϊθηἰδη, Ὀς 
δὶς Οσι5 ΠΟΙ ἢ ἰπλυ5 Ὡ1}}} Δ δἰ σ᾽ ρο556 : 564 1Π]υὰ 5εἴπλυδ ἰῃ σοΠίτονεγβίδπι 6 ἢ- 
τὐὔγώτα φυοα ἀϊχῖτηυ5 εἴ ἀεπιοηϑῖγϑγα ΘΟΠδΙΪ 80 Π1}18, ΠΟ 6886 ἀϊνογβῦῃι μυ᾽5 ΠἰΡτὶ 
διοίογετω Ὁ ᾿πιεγροϊδίοτο πρτὶ 1Π, αὶ ἃ. Οἷγ. Ἐχουγϑαγα ποβίσιη ὟΥ, σαρρΡ. 1, 8, 
εἰ Ῥγωίδιοπεμι δά μος νο[ιπιοη. --- ἴ, 544. ΤΤαμβιτο δά Ἀοπιδιᾶ8 ἰδίοτδθ, ρδαςὶϑ 

Γεϑι τη η8 Θὰ 4 ἀδ ρΓΟΓΙΡυ5 ᾿Πλρ6 7115 ἰἰρτοὸ 11] ἀϊοῖα ἐγδηὶ. --- 

θυ5 οὐ βοσταρἷα τεοθρίοαυθ δοοδηῖῃ : 
πες Δ|1|6Γ ἔῃ 5. Υ}Π1π|5, ἤρτο ΧΙ, 2. 

4, (οὐά. Πϊς οἱ ᾿ρτο ΧΗ, 4, ὑπό 9ετὶ- 
Βυηὶ οχγίοπε, υἵ οὔτ γετθο οοφδῖ. 

6. Οοὐά. ρ]ετίχας νέην δ᾽ ὥρεξε, 41] 
ναίειν, Οἱ ΓΊ46 51η6 5651 : Π05 ΟἾπὶ υἱόν 
“ΟΠ Ϊ ΘΟΟγΆΠλ : 364 νόγατ ᾿ἰδο Ομ επι, νέ- 
χυν, τεἀἀ!άοτγιιπὶ οοὐά. πονΐ δὰ ΧΙ, 6. 

Ἴ. (οἀά. ἀληθῆ : 564 προ] δῖ ἰοηΐυ5 
ἀληθέα, ΧΙ], 1. 

9. (οάα. ἃς ἔξε: τροίην, ὅστις: 9ςεἃ (ὑδϑῖ. 
ϑόγϑῖὴ ἰδ τ οποῖν σοπ͵]δοεγαῖ, 4081 πη ς 
δοαυ ον, οὖς τέξει. Ἀσδιαρδὶ τροίην, 
δα᾽εσιῖνο ροδιϊυμ, ταδὶ] αυϊάξδῃι εἰ ὑσοῦ- 
8108 ᾿Π50 ΘΠΟΡ ΤῸ τρωϊχήν : ΠΟ ΟΟΥΓ. 
ἐχ ΧΙ, 150, .4., ΕἸ ΧΙ], 9. 
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Καὶ μετὰ θηρὸς τέχνα τὰ διπλόα μηλοφάγοιο, 
σται ἄναξ πρώτιστος, ὅτις δέκα δὶς χορυφώσει 

Γράμματος ἀρχομένου - πολέμων δ᾽ ἐπὶ πουλὺ χρατήσει " 
ἕξει δ᾽ ἐχ δεχάδος πρῶτον τύπον. ὥστε μετ᾽ αὐτὸν 

ι" 4 Ἄρχειν, στοιχείων ὅστις λά 
ὃν Θράχη πτήξεϊ, χαὶ Σιχ 

χε γράμματος ἀρχήν" 
ἐλίη, χαὶ Μέμφις, 

Μέμφις πρηνιχθεῖσα δι᾽ ἡγεμόνων χαχότητα 
ὲ γυναικὸς ἀδουλώτου ἐπὶ χῦμα πεσούσης " 

Καὶ θεσμοὺς θήσει λαοῖς, χαὶ σζνθ᾽ ὑποτάξει. 
20 ἣν μακρῷ δὲ χρόνῳ, ἑτέρῳ παραδώσεται ἀρχὴν; 

στε τριηχοσίων ἀριθμῶν χεραίην ἐπὶ πρώτην 
ἕξει, χαὶ ποταμοῦ φῷλον οὔλομα᾽ ὅς τ᾽ ἐπὶ Πέρσας 
ἄρξει χαὶ Βαδυλῶνα - βαλεῖ δορὶ δὴ τότε Μήδους. 

Εἶτα τριῶν ἀριθμῶν κεραίην ὅστις λάχεν, ἄρξει. 
ἢ Δὶς δέκα ὅστις ἔπειθ᾽ ἕξει χεραίην ἐπὶ πρώτην, 

ἔσσετ᾽ ἄναξ χεῖνης δὲ χαθ᾽ ὕστατον Ὠχεανοῖο 

ἵξεθ᾽ ὕδῳρ, ἄμπωσιν ὑπ᾽ Αὐσονίοισιν. ἀΐξας. 

Πεντήχοντα δ᾽ ὅτις χεραίην λάχε, χοίρανος ἔσται, 

Δεινὸς ὄφις, φυσῶν πόλεμον βαρὺν, ὅς ποτε χεῖρας 
30 Ης γενεῆς τανύσας ὀλέσει, καὶ πάντα ταράξει; 

᾿ἀθλεύων, [ἐλάων], χτείνων, καὶ μυρία τολμιῶν, 
Καὶ τμήξει τὸ δίϊκμον ὕδωρ, [λύθρῳ τε παλάξει] " 

᾽ ν΄ ἍΜ ὲ Ἵ 
ἀλλ᾽ ἔσται καὶ ἀζστος ὁ λοίγιος " εἶτ᾽ ἀνακάμψει, 
ἰσάζων Θεῷ αὐτόν - ἐλέγξει δ᾽ οὔ μιν ἐόντα. 

2 Τρεῖς δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἄναχτες ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀπολοῦνται. 

Εἶτά τις εὐσεδέων ὀλετὴρ ἥξει μέγας ἀνδρῶν, 

Κπτάχις ὃς δεχάτην χεραίην δείκνυσι πρόδηλον. 

Τοῦ δὲ, τριηχοσίης κεραίης ὅ,τι πρῶτον ἐλέγχων, 

- 12, 544ᾳ. λυ}}5 ξδατ, σγτῦοε Καῖσαρ, ου͵υ5 ἰἰοτα Κα, ΠυπΊοτιβ ΤΏΟΓδ σις Ὸ 
ϑδυρρυϊαῖιι5 20. --- 1ὅ, 544. Αὐριιῖιι5, οἰ} γα ἃ, Ὠυμηθγι5 1. --- 20, 54ᾳ. ΤΙ- 

Ρεγίυβ, οὐ] ἢοτα Τ, πυπιογυβ 800. --- 24. Οδἰίρυϊα 5ει (ὑδι5 μεαγ, δγιθοα 

Γάϊος, εὐ}ι5 Ἰέϊεγα Γ, πυπβεγι ἃ. --- 25, 544. Οἰδυάίυ5, γᾶσς Κλαύδιος, οἰὐυ5 1:- 

11. Ρεϊίυπι νἱἀοῖυν δεουπάτιπι ἢ 6πι}- 
δ Βίϑαι Ἔχ δηιϊαιίοτε αἰΐᾳυο οἴδειΐο, 
αἵ] γδτὴ πιοηυΐῃιιδ : ΓΘ ομΐαλ 5:8 ρ6 ἴῃ 
ΘΙ Υ 118, ἂς ἀ6 'ρ58 φγρῖο, Υ}1], 102. 

ι9. Ἀφουττοῖ ἢἸς νόγβιβ, ὙΠ, 18. 
21. ΟἸτπι χερέην ὁ Βειυ!]οίαο Ἔχόπι- 

» αν} : 56 4}}} οἀά, κεραίην, τοεῖο, οἱ 56 

ἰηΐτα ποῦ βοπεὶ, εἴ ἴῃ 1 γὶ8 φαδίυον υἱ- 
{ἰπι}5 μδϑ5. θεϊημάς ἀριθμόν οἶϊπι ἰε- 
δοηάυμη 8ι:5ρ οΑΡ πιιγ δὶς εἰ ἰπΐγα, 24; 

864, ςο ἀ. ἀριθμῶν Βὶς εἴ το ΧΙ] :-- 
με; διβίαυς ἀριθμοί, ἱπιργορτὶα Ἰϊοεῖ, 
εἰεπιθηῖαᾶ πυιπιογὶ 86 πλοηδιίο5 αυΐθις 
ἘΜΠΘΓῸ5. οουποίυγ. φυΐχυε νὰ δὴ 
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Ῥοβίαυθ ἔεγα β ΠΟ 5 ΡΕΟΟΓᾺ ᾿η[εβῖβη!}8 δἰαπηηοθ, 
Βεβοδριὶ ῥυιπιυβ, ποῖδ οἱ νἹοδβίτηα οι ἢ ἢ 
Αὐἱϊ ἀεξοίπια Ἰποῖρῖοῖ, πχυΐϊαμπ αὶ Μίαγιο να] εθῖῖ.. 

Αἰᾳας ἀϊα. 
τ 

Ῥοβὲ ἤππο νϑῃϊθῖ, ιιθπὶ [6 γὰ βιρτιαῦ, 
Ῥεϊπιᾶ, ΥἹΓ ΔΥηροίθη8, 46 ΤἬὭΓΣδοΙα ἴθῦγα {Ἐπ 6}, 
Εὶ δίουϊα, εἰ Μεοιρἢιϊβ; ΝΡ }5 Ρογ χα ΒΒΟΓΌΤη 

Ουρρο ἀπουπὶ νμ10., πλ] 6 4πὰπι Ροἰΐα ρῈΓ ὑπ ά88, 
[πηρδι!θη8 βουνίγο, ἰγάμαῖ : ἀδθὶῖ }}16 οοδοῖ!δ | 
δατγα ἔδγοχ ρορι}15, εἴ Ἰορίριυ8 οπηπὶᾶ δι δάεοί, 

20. Τοιρογο ροϑὶ ἰοηρΌ, ΓΘρΡΊ ἀυχ ἰοῦ πα ΌΘ ἢ 89 

Εχοιριοῖ, Ὠυμηθγα8 αιθ πὶ 6. ΘΟ βι μλ8 ογηδὶ 
Εἰ ποιηθη ρῥδίγι}: οορῃαίμηι ἢ Π11}18 ; μ}}6 

Ῥογβδ8 εἵ Βαργίομα πρὸ Μεαοβαιο ἀοιμαρι!. 
ἴπά6 4]108. {Ἰ}Ρ] ΔΘ πὶ πυγαθγυ) βογαῖα8, Δα 10} 

“Ὁ πηροῦα. ΝΙοχ 4ιοπι ποῖδ νἱσθηβτῖα πιομδβίχαϊ, 
Ἀοχ οτιῖ, Οοδδιι ἐχίγοπιαβ 41] υἹοῖου δ] ΟΓᾺΒ 

Αὐδ0}}}5 γεἤυυμι Βυθημτεῖ οΟἰά5510ι18 δία. 

Εχιυ. συϊπχυδριπῖα τοΐογι 41 ΠΟ Π6, ΓΟΡΒΟ 
Αοοδάεοι, ἀϊγὰ5 οοἰ θεν, ἤδη8 ποτειάα θα] Ϊᾳ : 

30 1116 8108 ἔδγιδῖ, ἰγδῆϑυθσβα ἀρσοὶ οὐδ, ΠΟΥ Δ 8 

ΑἸΒ]δῖ15. σγτυϑ ἀριῖδΔη8, 506}1}8 ΟΠ 6 [ΟΕ 8568. 

ΠΙῈ οἱ 4085 τυχιροὶ ᾿᾽ΠλΔΓΟΒ οἱ δαηρίης {ἰπρϑῖ. 
Νῶοχ ἰαῖεργβ ρείοῖ ᾿Ἰηξλπ!8, δὰ 6 πὰ δ σανογβυϑ 
᾿Ἔχυδριῖ τιᾶστο, 5ε4 πο ᾿πῖραης, ΤοΟΠδΏΙΙ. 

95 Ττεβ ροδὶ ἤσπο γορεβ αἰΐθγμι οὐρά α μϑγρυῃὶ. 
ἴμπάς 4]141118 νϑῃϊθῖ τλᾶρτι5,. πα 8 4116 ΡΙΟΓυ μὰ 
ϑίγαρο τηδάφδῃ", ποῖὰ 4αθηι ἀθοὶεβ βερίεηδ ὨρΙΑθΙ. “ 

ΕἸ]8 ἤὰμης ταρπο, αύδη ἴὰγ θη  Θϑι πιὰ βιστιδὶ 

ἴεγα Κὶ, ηιιπιογι8 20.--- 28, 544. Νέετο, οιι)}8 Ἰϊϊοτα Ν', πυιπιογις 50. --- 85. Νεγοηΐς 
ΒΟ β5ΟΓῸ5 ἴγε8 Ὀγεναβ. --- 80, 544. Ὑεβραβίδηυβ, στίοςς Οὐεσπασιανός, ου}ι5 Ἰΐἰετα 
0, πυχμμεγι5 10. --- ὁ8. Τιῖι5, οὐ)ὰ5 ᾿ἰἴοτὰ Τ, πυπιογυβ 800. --- 

ἐπιπρώτην νε]ϊ]5 (0 γὰγρο, κἰσαῖ 1, 86. 
28. δὲ Βαδυίομθ, ἰαπαυᾶπι ἃ ΤΊ ΡΕτῖο 

ἀοπιίῖα, εἴν. ΧΗ, 40, 54.. εἱ νἱάς ποῖ. 
25. Οοἀά. ἐς δέκα ὃς ἔπειτ᾽ ἄρξει. 
29. Δεινὸς ὄφις 651 ἰπ ΟΥΒΟΪΟ δρυά 

Βετοάϊ. ΥἹ, ἢ 11. Ἀεουτγγεῖ δρυάὰ ϑίυγ]- 
᾿5185 ΟΠ 86π)εὶ : βοῃδὶ δυΐοτα ἰῇ ΟΠ 88 
Ῥαγίεηι. ΧΙ, 41. 

81. Οοἀά. ἀθλεύων, λαὸν χτείνων : 
δ6ἀ τρο] 5 ΧΙ], 88, ἐλάων, φυοά ἀπιρίεχὶ 
81Π}118. 

82. ΑἸ ΟΡ οἵ ἰογίϑϑϑα πο] τα, ΧΗ, 84, 
δίχυμον. θεϊπάθ οοὐ. ἄθρω τεὶ ἄρθρω, 
υὑπὰ6 μδϑῖ. οἰοξαπῖοῦ οοπήθοσταῖ Ἄθω τε 
πατάξει. ὅ6.} το ΧΙ], 85. λύθρῳ τε πα» 

λάξει, υἱ πο5. 



. 
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Παῖς κράτος ἐξαφελεῖ, Μετὰ δ᾽ αὐτὸν μόῤρσιμος ἔσται 

4ο Τετράδος ἐκ κεραίης [θυμοφθόρος]. Αὐτὰρ ἔπειτα 
Πεντηχοντάριθμος γεραρὸς βροτός. Αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ, 

στε τριηχοσίης χεραίης λάχεν ἔντυπον ἀρχὴν, ᾿ 
Κελτὸς ὁρειοδάτης, σπεύδων ἐπὶ δῆριν ἐῴαν, ι 
Μοῖραν ἀεικελίην οὐ φεύξεται, ἀλλὰ χαμεῖται " 

45 ὃν κόνις ἀλλοτρίη χρύψει νέκυν, ἀλλὰ Νεμείης 
ἄνθεος οὔνομ᾽ ἔχουσα. Μετ᾿ αὐτὸν δ᾽ ἄλλος ἀνάξει 

βγυρόκρανος ἀνήρ" τῷ δ᾽ ἔσσεται οὔνομα πόντου " 
σται καὶ πανάριστος ἀνὴρ, καὶ πάντα νοήσει " 

Καὶ ἐπὶ σοὶ, πανάριστε, πανέξοχε, κυανοχαῖτα, 
ὅο Καὶ ἐπὶ σοῖσι κλάδοισι τάδ᾽ ἔσσεται ἤματα πάντα. 

Τρεῖς ἄρξουσιν " ὁ δὲ τρίτατος σφῶν ὀψὲ χρατήσει. 
Τείρομαι ἡ τριτάλαινα κακὴν φάτιν ἐν φρεσὶ θέσθαι, 

ἴσιδος ἡ γνωστὴ, καὶ χρησμῶν ἔνθεον ὕμνον. 
Πρῶτον μὲν περὶ σεῖο βάσιν ναοῦ πολυχλαύστον᾽ 

55 Ναινάδες ἀΐξουσι, καὶ ἐν παλάμαισι κακαῖσιν 
ἔσσεται ἤματι τῷδε, ὅταν ποτὲ Νεῖλος ὁδεύσῃ 

Γαῖαν ὅλην Αἴγυπτον ἕως πηχῶν δέχα χαὶ ἕξ, 

ς χλύσει γῆν πᾶσαν, ἐπαρδεύσει δὲ βροτοῖσι " 

Σιγήσει δὲ χάρις γαίης καὶ δόξα προσώπου. 

6ο Μέμφι, σὺ μὲν χλαύσῃ ὑπὲρ Αἰγύπτου τὰ μέγιστα. 
Πρόσθε γὰρ ἡ μεγάλως γαίης χρατέουσα, γενήσῃ 
Λυκρὴ, ὥστε βοῆσαι χαὐτὸν τερπικέραυνον 

Οὐρανόθεν φωνῇ μεγάλῃ, Μεγαλόσθενε Μέμφι, 

ἢ τὸ πάλαι δειλοῖσι βροτοῖς αὐχοῦσα μέγιστα, 

60 Κλαύσεαι ἀργαλέη καὶ πάμμορος, ὥστε νοῆσαι 

- 39,24. δοπιδηυ5, οὐὐυ5 ΠΠΟΓὰ Δ, πυχμογυς 4. --- 41. Νέεγνα, οὐ͵ὺς Ἰἰϊετα Ν, 

ΠΌΓΔΘΓΙΙΒ 80. --- 42, 544. Ττα͵δηι8, ου)ὺ5 ᾿ἰΐετα Τ, πυπιογιιβ 300. --- 46, 4ᾳ. α- 
ἅἁτγίδῃιιβ, ποὴ ᾿ἰἴθγα πηπιθτο, 56 ὦ οδπιἶα εἴ πομιΐηἰς οἴγτηο ἀεβίρπδῖιϑ. --- 49, “1. 
Ἠδάτὶδηΐ βυιοοθββογεβ ἴστε ( Απἰοηϊπὶ ) σαογιπι ὑπ βϑαρετίυϊαγυ {1,. ὕεγας Ἰυηίον, 

ἴαϊδο ἱδπιθ δυξυτῖο ]. --- 52, 54. 5:11, 19,415, αἱ δἷϊ, δοσγοῦ [ ἰσγρίϊδπι ἐγῸ δὲ 

Ῥτοβίθῃβ, ποη Αϑδυτίδηι, υἱ ΠΠ, 808, 544., πος Νοδιαὶ ὐυτι, υἱ ΠΙ, 826, 544., 

89. Οοὰὰά. μόρσιμον. 
40. Οοἀὰ. τ᾽ ἔφοθος μόρος, 516 δεῃ- 

5}: ΠΟδ ΟΟΥΤ. ἐσ ΧΙ], 185 οἱ 255. 
458. Οοάά. ἀλλ᾽ ἀνεμείης : νόγᾶχι ᾿ἰδὲ- 

ΔἰΟΠΘΤῚ ὈΤΊΓΩΙ8 ὙΜΙ} ΘΟ ΣΕΥ ᾿π ΕΘ, 
41. Ἠδάτίαπι ἰῃ ΘΙ Υ} ἶηλς ρῥἰοσγυπι- 

(υ6 ἰποᾶπο ογίηθ ἀεδιστδίος, υἱ Ὡπὴς 

ἀργνρόκρανος, οἱ ΥΠΠ], 52, πολιόχρα- 
νος : εἴξδου ρᾶυϊο ἰηΐτα, χνανοχαίτῃς, 
ἸΩἸΠ 05 ῬΓΟρΤΊΟ. . 

48. Πανάριστος ἀκ νἱ ἰδμίυτη ἱπξε- 
ὨΪ, ποῃ ἀδ Ἰμάοϊα επῖρηα ουἰπποπάυπι: 
60 οοπίυμάεηδα, εἰςὺϊ πομπο 6 μἱα- 
εὐυἱῖ, ἄριστος εἰ βέλτιστος. 
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[λῖογα, ρσῖναθιι, Ροβὲ φαμὶ ἔαϊδ]6 ἰθμεριῖ 
4ο [πηρετίυπι, τηοηδίγαϊ 4αδιι [ἰἴοτα φυᾶτία, ΕΥ̓ΓΆΠΠῚΒ 

Ιπρβίυβ ρορυ}18. Εχὶῃ βρεοϊδῃαιβ Πομοϑῖο 
ὙῈΓ 8610, ταΐεγοϊ Ζὺϊ ποιηῖπα ΖυϊπαυδρΊηίδ. 
Ηϊης τὸ ῦ σθηϊοηδι τγοίοσγοϊ {αὶ ΠΟΙΏΙΠ6 801] ΠΊ81}, 

(6118 πηοπ Ἰναρι8, ΡΓΟΡΕΓΔΏΒ' οΥἰ μι 8 ΔΓΠΊΆ ; 
45 Βαῖδ πϑὸ οἴωαριοει; Νεοιίμδθθβο ἴθσγὰ βϑρυϊογυπι 

Νοπηθῃ ΠΡ θη8 ἀβ ἤοτε ἀαριὶι. Οὐδπι ἀείπάε βοαπδίυγ 

Ατρϑηῖο ραϊθαῖυβ, Βα θ6η8 σορπηοιμίῃᾶ ρΡομΙὶ, 
ΙΓ ΒΡ: 6ῃ8, Ἰομῃρϑημ Ἰάετῃ ορίϊπιυ8, οπληϊα ἀοοῖμ8. 

Αἴχφιθ ἤῶο, στα 618 Ο Οὐ Ρ8 ἸΏ ΟΠ 16 ΤΕΟΙΟΥ, 
ὅο0 80} ἰ6 Βρᾳυθ ἴυ18 Πεπὶ ἤδθο ομληϊα ΓΆΠΏ18. 

, ΤΓΘΒ τερῆσπι δοορί ηῖ; ΒΌρΡΕΓΔΡΙ ἰογ[1}8 ΟΠΊΠ68. 
ΤΟΓΘύυΘΟΥΙ ἰμίε!χ, ἀὰπι ἰγιβιϊα ἔαϊα τενοῖνο, 

Ἑδιἀϊοο8 αρι}8α ἰο411), ΒΟΓΟΓ ἴβ1415, ΠΥΤΩΏΟΒ. 
ῬγΙΏΟΙΡΙΟ ἰδοτίπλοβα ἴὰϊ ρεῃθίγα]α τε ρὶ! 

55 Ναηδαοβ Δ 88} 16 ηϊ, ταΔ 1} 5416 ἔπ ΓΘ ΠΡ 5 δά 6πὶ 

Ὠιτιρίθηϊ; ἴπδιιβ χιο ᾿θροσα Νι]ιι8 ἴῃ ΟΠλΏ ΘΙ 

 ρσγρίαπι οὈΒ 1ο8 ἀσογαυθσῖῖς πβαιι6 Ὀ15 Οοῖο, 
ὕπαάε οπηη!β ἰαῖθ 16}}15 Ὠομπϊμεϑαυς μαϊδρυῃϊ, 

Εἰ ἀδοον οἱ ἴοσγ [0168 ἰοτηοβϑα 5116 011. 
ὅόο Μεμρῆϊ, νίοεπὶ ργρίϊ ἔγυβῖσα δου ῦογε, [δ115 

ἸΏνοΓβ8; 4υ ἰαῖε οΟἰἰπι ἀοχηϊηδία ρεὲῦ οὔρεα, 

Τυπο δάθο ργοβίγαϊα οδάβϑ, αἱ ο ἴὰ8 ̓ρ86. 
γοος Τ ΟὨδΔΏΒ ταϑρτιᾶ οἰαπχοὶ : ΕΟ Ἰβ5ιπηᾶ Μοιαρῃὶ, 

ΜεαρὮΙ ρούθμβ, οἰἱπι ρορυϊογαπι τραχιπια ργίμοερε, 
65 ΕἸΦΡ15 Ἰποχβαυβίυμι, ἤεθὶβ πηϊβεγαηάα, Ὠευχήχας.. 

εἶτο ἴ, 282, 544.], ἰηνδ οἵ τερύξπδηβ, δοῦςεάΐι δά τηδῖδ Ἰεστϑ δυδ ρμγιεδίοεπάλ. 
- 54, τ4ᾳ. Ῥτίηυπι, ςοἶγοα ΕΚΥρΡΙΙ ἰεαρί απ {|φεπὶ Μειαρμιἀϊδ, Βαυὰ ἀμυβὶε] 
Μαπδάες [1ὰ εδῖ, μοβῖεβ βαγβασὶ,} ἀερδοςμβαρυπίαγ, ἴυτι χαυμ Νί]ας ἐχυπάδρίι 

εὐδῖι}5 ΧΥῈ ἰδαρτα νἱοοβ εἱ υγθα8, πἰϑὶ [Δ] των, εἰ νἱὰς ποῖ.]. ---- 60, Ξ4ᾳ. Ῥταάϊε- 
φίοπϑο δάνογθῃς Μοιηρὶῖπι, ῥγίϑοῦθ ἴῃ δ αἀεδ08 δέον} 185 ροοηδὲ ἀδίυτγδῃι. --- 

δ1. Οἴν. ΥἹ11, 66, εἰ νἱά. τοὶ, 860. Απ πιοϊίυς ἔσσεαι ἢ πη ἤπο ὁδεύσῃ 
δΆ, 44. Δ δυο ταϑρεχὶὶ 1 δοϊδηϊλιδ, δεὶλνο βεῆδυ οδρέϊαν, υἱ 1Π|, 261. 

ΥΙΙ, οδρ. 18 « Ῥγίμιδ οὔιπίυπι φγρίι», 58. (οἀά. χλαῦφεν εἰ ἐπκαρδεῦσαι : εἰ; 
«ἰωχοὶϊ, διυίδγυτ ουρεγολουπι ἰθεἰ κλύσε εἰ ἐπάρδευσε : π05 ΦΟΥΡ. 
Φ Βαξπδ9, εἴς. ». 60. ΡΊυγα ἀ6 Μειαρὶὶ εἰυδαυθ κετορίο, 

54. δου οι ρμἰ ἀϊν, αἱ ἴῃ Ατᾷ. ἀϊ- ἐπίτα, 110,ἐ44.. εἰ 482, κηᾳ. ΗΠὶς γε10 ποῦ 
χἰπιαδ, ἱπιεἰρεπιάσπι, ἀε 40 Υυἱάφμοῖ. ἴδσω υὑγὺϑ ἱπιει!ρεηὰδ φυδα Γοφίο ἶρεα, 

5δ. (οἀ(. αὔξούσι : ποα οοττ. Ἔξγριοϑ θειορο, εἰ δὰ ἐοαιιδηιϊδα τοϑρίοὶδ9, 

- ᾿ 

Δ Ια οι 
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Αὐτὴν ἀΐδιον Θεὸν ἄμθροτον ἐν νεφέεσσι. 

Ποῦ δου λῆμα κραταιὸν ἐν ἀνθῤῥώποισι τέτυχται ; 

ἀνθ᾽ ὦν ἐξεμάνης ἐς ἑυοὺς παῖδας θεοχρίστους, 

Καί τε χακὴν ὥτρυνας ἐν ἀνδράσι τοῖς ἀγαθοῖσιν,’ 

70 Εξεις ἀντὶ τόσων τοίαν τροφὸν εἵνεκα ποινῆς. 

Οὐχέτι"σο: φανερῶς θέμις ἔσσεται 43 

ἐν μακάρεσσιν. 
᾿ ν ,ὕ [ 3 ᾽ ᾽ 6 ξ ἄστρων πέπτωκας ἐς οὐρανὸν οὐχ ἀναῤήσῃ. 

Ταῦτα μὲν Αἰγύπτῳ Θεὸς ἔννεπεν ἐξαυδῇσαι 
Ὑγστατίῳ καιρῷ, ὅτε πάγκακοι ἄνδρες ἔσονται. 
Αλλὰ ταλαιπωροῦσι καχοὶ χαχότητα μένοντες, 
Οργὴν ἀθανάτοιο, βαρυχτύπου, οὐρανίωνος᾽ 
ἀντιθέους δὲ λίθους χαὶ χνώδαλα θρησχεύοντες, 

Πολλὰ μαλ᾽ ἄλλυδις ἄλλα φοδούμενοι, οἷς λόγος οὐδεὶς, 
Οὐ νοῦς, οὐχ ἀχοὴ, ἃ γέ μοι θέμις οὐδ᾽ ἀγορεύειν. 

8ο Εἰδώλων [τὰ] ἔχαστα, βροτῶν παλάμαις γεγαῶτα" 
4 Ἃς, ΄ 

ἘΣ ἰδίων τε χόπων χαὶ ἀτασθαλίων ἐπινοιῶν 
ἄνθρωποι δέξαντο θεοὺς ξυλίνους, λιθίνους τε, 

“ῳ “- , ’ Χαλχοῦς τε, χρυσοῦς τε, καὶ ἀργυρέους τε, ματαίους, - 
ψύχους, κωφοὺς, καὶ ἐν πυρὶ χωνευθέντας 

85 Ποιήσαντο, μάτην γε πεποιθότες ἐν τοιούτοις. 
Θμοῦις χαὶ Ξοῦις θλίδεται, καὶ χόπτεται αὐλὴ 

Ἡρακλέους τε, Διός τε, καὶ Ἑρμείαο. .. .. 
Καὶ σὲ δ᾽, ἀλεξάνδρεια, χλυτὴ θρέπτειρα . - .. ᾿ 

Οὐ λείψει πόλεμός τ᾽, οὐ. . .. .- 
900 Ἑῆς ὑπερηφανίης δώσεις, ὅσα πρόσθεν ἔρεξας. 

Σιγήσεις αἰῶνα πολὺν, καὶ νόστιμον ἧμαρ . -. 
Κοὐχέτι σοι ῥεύσει τρυφερὸν πόμα. . .. 

.Φ .Φ Φ Φ . .Φ .Φ . 
͵ 

- ἃ, «44. ᾿ΕφΖγρίυβ υἱεϊπιῖς ἀϊερυ5, σοπρυπηπηδῖα πεπὴρα Βοτηϊμυτῃ τλδϊῖα, ρα- 
τδ5 ᾿υοὶ ἸΔο]οἸαἴτίδ. --- 86, 544. Υαἰϊοίᾳ δάνογθυς Ἐρυρεὶ δἰπριϊαβ υγρ68. --- 

61. Αἡ ροῖϊυ5 ποῦ σοι, αἰ Υ11], 44 οἱ 
19 ὃ 56ἀ σοῃίογ ἰηΐτα, [88. 

68. Θεοχρίστους ἀε }υἀεεῖ5 δοεὶρε, 5ἶνα 
ΔΗ αυὶς, δἰν τεοθη ον : διηδῖ πδιὴ- 
{16 ἰδιρογα μϊδοογ νῖοϑβ. 

69. ΟἸτπι πος χάκχην, « ἰη!οττυ πὶ ν: 
βεὰ πυῆς δ( οσοὐϊοο5 γοαΐπηιι9, αιιϊΐ ΟΠ Π65, 
ὍΠῸ ὀχοερῖο, χακήν ΒρΡδηϊ, Βοιηδπ δηΐπὶ 
ἐπιο! !χὶϊ Νοκῖοσ, αΡ συριεῖ 5 οοηῖτα 7υ- 
ἀο5 ἐχαϑρεγδῖαπλ ( οοπίεγεπάιι5 ΡΗΐο ἱπ 

Ἰ,εξαιϊίοπο). Ταπίυπι ρτὸ ἐν ἀνδράσι νὸ- 
᾿ἴπιυ5 ἐπ᾽ ἀνὸράσι. 

10. Τροφόν δάϊμεῖ ῥγο θρέμμα, ΓΕΓΟ 
χηϊάοηιν δεῆϑι (δἰ υπηπδη) αιΐρρε, Ὠοθῃ 
πυϊγοϑαι), πὲς ἰδύθη πο 5 [νάϊ ο}} 08 ΘΕ Υ- 
ἴο, τυγϑῦυ5 πὶ Ἀοτδ ᾿π 6} φαΐ, δἰυτοπα 
ἄϊγγριὶ ἄυτα εἰ ἱηρταῖα. Τοίαν νεῦθ, 
« ἴδηι». ἰπαυΐϊς, φυδίοτα νἱάθιυβ, 568 
αυδίεπι Ἰαπιάϊιι ἐχρεσγίδ εἰ Ἐργρῖυε. 

12. Ἐχ 581. ἘδΡ. 14, ν. 12. : οομέεσ οἱ 
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 ιεγπυπι ἰδηάθπι ρΊΙΟ5668 ἴῃ ΠΌΙρι.8 4118. 

Ἐπ Ὁ] πυποὸ ρἰυδαυδπι Βαπιδηο τυγραπιῖα ἔμβίω 
Ῥεοίΐοτγα ἢ Ναπι 580[15 ΟἾττη τη8]8 χιιδηΐα ἰ0}151], 

Ιη ῃδῖοβ βδοοῃϑῖδ πη608 αἀἰνί1115 πποῖοϑ, 
70 Ταηῖδ ΠΡῚ ΡΟ ΠΙΒ βϑν 85 ηδ γα δὶ δ᾽ ηπᾶ. 

Τυπι ΒΌΡΕΓΙΒ να ΠᾺΠπὶ 6556 ἤδη ἀθ] 1158 4 ΘΓΘΓΊΒ. 
Ποαρϑὰ ὃχ δϑιὙἰ8, 8 πὶ Ὥοη δὰ 5:4 δσὰ βιΓρ68. 

Ἠδοίεπυβ ργρῖο 7851: Πδὺ8 οπγηΐα [ἀγὶ 
Τειηρι δα εχίγοπμ; ἤδὶ σαυμ ρα ϑ5:πη)ὰ ΡΓΌΪΕΒ. 

5 Ιηϊογθᾶ ἀυγϑηϊ Πλ]5ΘΓΙ, ταν! οσᾶ τὩΔηΘηΐ68. 
θυπι τὰχ Δ] οπδ 8, ἀυχ ΤΠΔΡΏΙ5 β88ονιαῖ Ὁ]ΟΓ. 

Ῥγοαχαθ Ὦδο ἰαρι 68, πθοπΟΩ ΔηΪΠ)8]1ἃ τη0}}1}5, 
Μυϊια οοἰαμὶ ἀϊνογβα πο α 5, οἱ νδηᾶ νϑγΘ Ὁ Γ 

Νυπιῖπᾶ, 411618 Π60 ΠΊ6Π8 Π60 ᾿Ἰηρτιἃ δϑὶ υ}]ὰ μ6Ὸ ΔυΓΤΊ8, 

8ο Οὐδ παῖ νοὶ] π]ΘΠΊΟΓΑΓΟ ποίαβ, οἷ βίρτια ἔἈΡΓ}}} 

Τδοῖα δῦ. Νὰπι 4105 ρΓΟρΓΙΔΠΊ χοῦ 6Γ6 ΡῸΓ γίθῃι, 
Ιμβαῃὶ ἀϊνοβ γτοραυϊδηΐϊ, ἀ6 ΤΩΔΓΠΊΟΓΕ, ἰἰρτιΟ, 
το, νοὶ ἀγρεηῖο βοῖοβ, δυγῖνα πιο ]]ο, 

Ἐχϑηϊπιθβ, ξυγο8, οομβαῖοβ ἰρτια; ϑυοαι6 

85 Αἴῆρυμι ΟΡΕΙῚ ΒΡΘΙΩ νΆΠΔΠ Εἰ 1Π8}}]8ἃ νοΐδ. 

ΤὨπιυΐβαας Χυΐβααε Ἰδοεηϊ : ἸὨ ΓΙ πρΊταν δυΐα 
Ηδτου]!δ, οἱ τλϑρῺ! ῥον!5 αἰγια, ΜΙ γα 406. 
Τὸ αυοᾳαο, Αἰεχδηάγία, νιγαπὶ οοἰ ἐθογγιπιὰ πυιγῖχ, 

Τε που ἀδβοϊεὶ με πὶ, ραπαβαὰε βαρογθὶ 
Παρ γι ἀΔ0015, εἰ βοϑίθγαπι αυδβουηαα6 ραίγαβί!. 
Μυ]ια ρογ 'Π 416 ν᾽ Θ πὶ γτοάδιμηϊια βοοοΐα 5.16 0}15... 

Νεο πὶ σταῖα Ππεηὶ Π01 ροουϊα. ... . -- 

Μδῖ. ἂρ. 11, ν. 28. Ἀδουγτοῖ ργιὰβ Π6- 
τοἰβῖ. ἴα} }1πλ}5 φυϑίθπον [1 Ὑ]8 ΠΟ 5616]. 

15, 544. Π)εβυπηρίυϑβ ἰοσυβ 6 Ργοατηῖο, 

60, 564. 
11. Αἢ τρ6ΠΠ|5 οὐτὴ Ορ5. ἀντὶ Θεοῦ ἢ 
18. Οοἀά. οὐ λόγος, 5116 οἷς, ἴγιποο 

ΨΟΓΒῚ : ΟΟΥΤ. Ορβ. 
80. (οάμ. εἰδώλων τε ἕκαστα. 
86. (ρἀἀ. βονλή, ρῥῖὸ 40ὸὼ πο5 αὐλή 

σΟΠ])δΟΙ Π108. 
81. [πὶ ἤπα 5000}. ἀναχτος. 
88. ἴῃ ἤπα 5000}. πολήων, 4ιιοά εἰϊᾶπὶ 

ἐπῖορτυασι ἀδθίτιν, ΧΙ, 284 οἱ ὁ0.. 

89. ἴπ πο αυϊά Ξε ρρ]οαῖυγ ἱποδγίυτα 
αϑὶ : ἰογίδϑβε τ᾿ οὐ λιμός νοὶ τ᾽ οὐ λοιμός, 
εἰ 5ἴαι1πὶ καὶ σὺ δίκας γε, υἱ ΠΠ], 200. 

θ0. ὑοάά. δ᾽ ὡς ὅσα γε νε] δ᾽ ὡς ὅσσα 
γε, θὲ πο5 δώσεις 6Χχ 5ἰπι}}ξ} ἰοσο ἐπῆγα ͵6- 
ξοπάο, 190, 54. 

91. ἴὰ ἤπε ἰδουπᾶπι ποίαν χυ5 ροϑβὶ 
νύστιμον ἦμαρ, « αἴδπι τράϊ τις σοὺ δἰ. 
1}|5.», αυοά ο6ἴ ἤομηετγο ἱπ Οὐγβθοὰ ἔγο- 
4υδηβ, οἱ ἃρυά δΙΡΥ πὶ ἱπίτα γθουστοῖ, 
518. Ηἰϊς νΈγὸ δ 0 6 η άπ οὐχ ἕξεις βου 
δἰτη 6 414. 

92. ϑοχυίϊζυν ἰδουπὰ σγαπάϊιβοιυϊα. 
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ἥξει δ᾽ ἠέριος ἐπὶ σὸν δάπος, ὥστε χάλαζα, 

Καὶ σὴν πᾶσαν ὀλεῖ γαῖαν ἄνθρωπος χκαχότεχνος, 

Αἵματι καὶ νεχύεσσι παρ᾽ ἐχπάγλοισί τε βωμοῖς, 
95 Βαρδαρόφρων, σθεναρὸς, πολυδείματος, ἄφρονα λυσ σῶν, 

Παμπληθεὶ ψαμαθηδὸν ἀπαΐξων σὸν ὄλεθρον" 
Καὶ τότ᾽ ἔση, πόλεων πολύολθος, πολλὰ χαμοῦσα. 

Κλαύσεται ἀσσοὶς ὅλη, δώρων χάριν, ὧν ἀπὸ σεῖο 
Στεψαμένη χεφαλὴν ἐχάρη, πίπτουσ᾽ ἐπὶ γαίης. 

1οο Αὐτὸς δ᾽ ὃς Περσῶν λάχεν, Αἴγυπτον πτολεμίξει, 

Κτείνας ἄνδρα ἕκαστον, ὅλον βίον ἐξαλαπαξει, 
στε μένειν μοῖραν τριτάτην δειλοῖσι βροτοῖσιν. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐχ δυσμῶν εἰσπτήσεται ἄλματι χούφῳ, 
Σύμπασαν γαῖαν πολιορχῶν, πᾶσαν ἐρημῶν. 

τοῦ ἀλλ᾽ ὅταν ὕψος ἔχῃ χρατερὸν, χαὶ τάρθος ἀηδὲς, 

ἥξει δ᾽ αὖ μακάρων ἐθέλων πόλιν ἐξαλαπάξαι. 

[Κἀκεῖ τις] θεόθεν σθεναρὸς βασιλεὺς ἐχπεμφθεὶς, 

Πάντας ὀλεῖ βασιλεῖς μεγάλους καὶ ἄνδρας ἀρίστους. 

Εἰθ᾽ οὕτω κρίσις ἔσται [ὑπ᾽ ἀφθίτου] ἀνθρώποισιν. 

Αἱ αἴ σοι, κραδίη δειλὴ, τί με ταῦτ᾽ ἐρεθίζεις, 
Δηλοῦν Αἰγύπτου πολυχοιρανίην ἀλεγεινήν ; 

Βαῖνε πρὸς ἀντολίην, Περσῶν γενεὰς ἀνοήτους " 

Καὶ δήλου τοῖσι τὸ παρὸν, τό τε μέλλον ἔσεσθαι, 
ῤφρήτου ποταμοῦ ῥεῖθρον χαταχλυσμὸν ἐποίσει, 

τεῦ Καὶ Πέρσας ὀλέσει, καὶ ἴδηρας, χαὶ Βαδυλῶνας, 

Μασσαγέτας τε φιλοπτολέμους, τόξοις μεμαῶτας. 

ἀσσὶς ὅλη πυρίφλεχτος ἕως νήσων σταλαγήσει. 

- 98, κ44ᾳ. Ἰηρτιοεῖ  Εγρῖο υἱῦ πείδτι 8, Ζυὶ Ῥογβίάοπι ἰθηορδὶ [Ναγο Απιοδτὶ- 
δῖμ5 οχ Ρογείάα τοὰὐϊυτυ5]. --- 108, 444ᾳ. Ηϊης Υρῖο ναβιαῖδ, υὶ ργίυς οοοἰάδῃ- 

ἴετι ρεγἀοιμιυετγαῖ  ἱδὶ ργρίυτα οσοϊάδηι! δάϊυηραβ͵), ἴῃ τοΐατι ἀεϑνιεῖ οὐρααλ 

92 (ὀϊς). Ησππο νεγϑυτλ οἰἐτπι οοὐὰ, εἰ 
εὐὰ. ποὺ Ὠδρευϑηὶ : δἀϊπηυ8 πυῆς 56 ΓῸ 
ἃ πο ἷ5 ταρογίυπι ἱπίευ ὀχοογρῖα 4π2- 
ἄδται ἀλνογβογιιπὶ δυοϊογαμι, ἀρυὰ οοἀὐϊ- 
ο6πὶ Ῥαγιβϑίθηβθηι πὸ 1048, [ο]. 96, ν., 
υδὶ ἰδηχύδηι δι Υ}Ἰθυ5 οὐπὰ ποπηυ!}}}5 
86 αυδηῖθι5 δα: μεῖον νευβὶθυ5, οὐτάαυθ 
δοβοἶο ἰηΐγα ἀρυὰ ποβ ργοαϊζυτο 'ἰπ πο- 
ὕς δά ἢ. Ἰ. Ηδ)διὶ Ἰῃβίζηθϑ 588115 ἀυ88 νο- 
665, ἠέριος εἶνε ἀέριος ρῸὸ ἐξ αἰθέρος 
εἶτα οὐρανοῦ χαταπεμφθείς, υἱ δῖιρτα, 
Π], 201, εἰ δάπος, ἱπιιδιίδῖι νοὶ ἰηβο- 

Ἰδη8 ῥῖὸ δάπεδον, ευἷ ᾿Ἰηΐτα, 842, τοδὶς 
φυομάδπ ἃ ποὈ}5 δὲ οσογγϑοῖυηι. 

98. Οοαά. ἀνθρώπους κακοτέχνους : 
τιθάο ἰδῶ γα βοπβογαῖ (δϑῖ. 

96. Αἡ πρε]ὶυ5 ἀπάξων ἐς σὸν ὄλεθρον 
98. Οοἀά. ρἰετίαυε, δώρων χαρίνων ς: 

υπ0}8 ἰδπιδη δώρων χάριν δ'π6 ὧν : ΠΟΚ5 
οοΥτ. ὧἱ 16 ρῥγοιϊοβα ἀοπα ἐπεὶ ρδηῖον 
ΖΕ ργριϊα ππδσγοοβ, βῖναε υμρυσηῖα, ἦν ἴ6- 
ΠἰΡ ΡΔΡΥΓδΟΕιΒ. 

99. Οοἀὰ. ἀχαρῆ : πο5 οοττ. 
101. Απ τ' δἀἀδηάυπι ροδὶ χτείνας 3 
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Ἀλιμοσῖαβ ταεῖ ἴῃ 16. αἱ ὨυΡΙΡΒ ἐχοιῖα ἵταπάο, 

Μαβιαριίᾳας ἴυδπὶ νὴ ραβδί πιιδ ἈΠ6Ι406 ἰΘΥ πὶ, 
ϑδηθυϊης φογροσγιρυβαυς ορρ[ εἴδει, ἰίδσια οἸ ΓΟ 

9οὅ [πιρίὰ : νιγ "6110 νϑῃβιλθῃ8, ἸΏ 818 δίγτοχαας, 
Βαγρᾶγυβ, ̓ πιπΊ 50 ΠῚ 401 ἔδεγαϊ ἀρτηϊης οἰδάδιη. 
Επίαπο, ὑΓὈ5 ἔθ᾽ χ, τι ἴοβ ρῦθγα ἰαΡΟΓΘ5: 

ΕἸεΏβ4υς Αϑι8 1ρ88ἃ, ἴ.}15 οἱἵπὶ γεάϊ πα ΘΟΓΟὨ]8, 
Πομᾶ ρειηεὶ 5101 γαρίδα, οἱ ἔϊπὶ ρῥτοβιγαῖα ἀο] Ἔθιῖ. 

00 Ῥεγβαιιπι 401 γαρτιᾶ ἰεπεῖ, ἴὰτὰ Ζαρρα ᾿δοαββεὶ 
ΖΕ ργρίυχῃ Ρε]]ο. εἰ νἱοῖα ἔγυδίγα ΒΙῸΣ ἄρΡΤΟΒ, 
Οοοϊἀείαιαδ ΠΟΙ, 68 : ρ8Γ8 ἰοσίια 5οἷ8 τπδηθθὶὶ. 

Ὑ᾽οῖογ αἱ» ὁσοδϑ} ΓΆΡ ΔΙ πιοχ ᾿πιρεῖθ 88] 108 
Ετυπηρεῖ, ναϑῖοααδ ρχγοουὶ βραιδ) ον οΥΡα. 

τοῦ Ηπηο, να]! ὰπὶ Προγιο, τὰ 168 ἀρεῖ εἰεγα ἔδβιυ, 

ϑαῃοῖδ εαϊογυ πηι ροΟρυΪΑΓῚ πιορηϊα. δ86ὰ ἴὰτὰ 

Ἀεχ δάευϊῖ ἔογιῖ5, ΒΌρΡΓΟΊΟ ἃ ΝΟΣ Πλϊ580.8, 

Οὐὴπ65 4] ρεγάδιὶ γορεβαάχο ΥἹΓΟΒ406 ροΐεπια8 : 
Εἰ τυπο ἡπαϊοιατη νϑπϊοὶ αἀἰνί 118 ΟΥΡΙ. 

10 γα ΠΡΙ. σοῦ πηΐϊϑογατῃ ᾿ 41 πη6 ΠΔΥΤΆΓΟ 80 64818 
Ιηΐδπβίυπι ῦργριϊ τυ }118 σὰ ταριρυβ νυμι ἢ 
Ι[ππηο δὰ β8ἴο0] 1408 Ῥοσβδ5, ἱ 8015 διΪ οτίιβ, 

Ισιᾶγοβαυς ἀοοε, φαϊὰ ργῶβεπβ, φυϊάνα διϊυγααι. 
Πη]ανῖο πιᾶρηοὸ Εαρἤγαῖβ οᾶνα Πυμπληδ οΓοβοθηΐ, 

11 Επεῖβ888 ρεγάθφηϊ, εἴ Ιβεγοβ, εἱ Βαθγίομδβ, 
Ναββαροίδβαμε ΔΓΙΏ15 ΟἸΆΓΟΒ ραν 8486 8861}. 

Τοῖα Αϑβία ἴρῃιε ἤασταῃβ ὑβ4ι6 δά οἰτουπιῆυδ ροπίο 

ΔεσττΌτ. --- 105, 444. Αὐβι8 ΥΟΓῸ δᾶσγαπὰ ὈΓΡΘΠΣ ἀρεταὶ, ἃ τορὸ αἰνὶ εἶτ 5 πκίφεο, 

[πεπρε Μεβεῖα, ) ἀερε δ θίτυτ. --- 110, 544. Οοηνοτιῖι δΙΌγ 8 ̓ τορΒοῖϊδτ διατὶ δὰ 
ουϊευϊέπι, ας γτίτιιπι αἀ Ῥετβ85, ἀεῖπὰς δὰ Αἰ: ϑγσχίδβαιε φοπίαξ. --- 

100, .4ᾳ. ἰδεϊδηῦυν, ΥἹ[, «ἀρ. 18, 
Βυης οἱ ἴγο5 644. Βαραῖ. 

101. οϑάά. χαὶ χίσσις θεόθεν, ἐΐπα 

«ἀῃσι : [(Δεἴ. καί χδν τις, Β6Π6, Πἰδὶ χὲν 
-Ὑϑδοδχεῖ : Π08 ΟΟΥΤ. 

108. [,Δεῖ, μεγάλως (416) καὶ φῶτας 
ἀρίστους, πιο ]λιις [οΥίΔ586, πιδῖγὶ οδιιρα, 
48 ἄνδρας. οηίον ᾿ΐγα, 219. 

109. οὐ. εἰ εἀά. τέλος ἔσσεται ἄφθι- 
τοὺ ἀνθρ. 1 Δεῖϊδη 5 υἱἱ πο5 : 4τιδτ ἰ660 
δοαυΐπευν, (υ}4 τέλος ἄφθιτον 56Π81: οἃ- 
γοῖ. (ὐεϊενιτο ὕτο τέλος ΟἸ᾽τΣ ᾿δοῖντν ἔπ }556 

κρίσις ἀσπιοηδίταϊ 5080] οι) δυρτα τοὶα- 
ἴυπὶ δά ν. 92 (]5). Νες ἴδπῆθη ἄφθιτος 
Δρβοϊυῖε ροδιϊιιπι ὑϑφάλπι ἴπ ΔΙ πὶ 
τερεγυν : βδὰ Θεὸς ἄφθιτος 1». Υ]1, 
Οχῖγ. 

{{1|. Πολυχοιρανίην γΟΟΔΙ ἸοΠρδτὴ Γγό- 
ξύπι ἰπ Εἰ γρῖο βυσοοϑδοίομοπι, ἀθ αὐ οἴτ. 
ΧΙ, 20, 54. 

14, 444. ΑΡαυγάυπι ὃς τὶχ ποίδη- 
ἀιπὶ αὐ αν! ΕΌΡγαῖδὶ βοπιηΐτιπι. 

(16. Οοἀά. τόξοισί τε πάντας : το 

ΠΟΥΤ. : 
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Πέργαμος ἡ τὸ πάλαι σεμνὴ βαθρηδὸν ὀλεῖται. 
Καὶ Πιτάνη πανέρηυος ἐν ἀνθρώποισι φανεῖται. 

120 Λέσθος ὅλη δύσει βαθὺν εἰς βυθὸν, ὥστ᾽ ἀπολέσθαι. 
Σμύρνα κατὰ χρημνῶν εἱλισσομένη καταχλαύσει, 

τὸ πάλαι σεμνὴ χαὶ ἐπώνυμος ἐξαπολεῖται. 

Βιθυνοὶ χλαύὔσουσιν ἑὴν χθόνα τεφρωθεῖσαν, 

Καὶ Συρίην μεγάλην, χαὶ Φοινίχην πολύφυτον. 
τὉ Αἴ αἴ σοι, Λυκίη, ὅσα σοι καχὰ μηχανάαται 

Πόντος ἀπ᾽ αὐτομάτου ἐπιδὰς χώρης ἀλεγεινῆς, 

ὡς χλαῦσαι σεισμῷ τε ΚΣ καὶ νάμασι πικροῖς, 

Τὴν Λυχίης ἄμυρον χαὶ τὴν μυρίπνουν ποτὲ χέρσον. 

ἔσται χαὶ Φρυγίη δεινὸς χόλος; εἵνεχα λύπης, 

130 ἧς γάριν ἡ Διὸς ἦλθε Ῥέη, κἀκεῖ προσέμεινε. 
Πόντος ὀλεῖ Γαύρων γενεὴν, καὶ βάρθαρον ἔθνος, 

Καὶ Λαπίθας. . . . .. . χατὰ γν ἐναρίζει. 

Θεσσαλίην χώρην ἀπολεῖ ποταμὸς βαθυδίνης, 
Πηνειὸς βαθύρους, [μέροπας σύρων] ἀπὸ γαίης. 

13" ριδανὸς. .....ὸ 

Ἑλλάδα τὴν τριτάλαιναν ἀναιάξουσι ποιηταὶ, 
Ἡνίχ᾽ ἀπ᾿ ἰταλίης ἰσθμοῦ πλήξειε τένοντα 
Τῆς μεγάλης Ρώμης βασιλεὺς μέγας, ἰσόθεος φὼς, 

ν, φασὶν, αὐτὸς Ζεὺς τέκεν [ἠδ᾽ ἡ] πότνια ρῊ" 

1άο ὅδτις παμμούσῳ φθόγγῳ μελιηδέας ὕμνους 
Θεατροχοπῶν, ἀπολεῖ πολλοὺς σὺν μητρὶ ταλαίνη. 

Φεύξεται ἐχ Βαδυλῶνος ἄναξ φοδερὸς χαὶ ἀναιδὴς, 

ὧν πάντες στυγέουσι βροτοὶ, καὶ πάντες ἄριστοι" 

ὥλεσε γὰρ πολλοὺς, χαὶ γαστέρι χεῖρας ἔθηκεν, 

---ὄἕ (31, 544. Αάνεγδυβ Ταυτια!5 ἸηςοἶΔ5.--- 188, Ξ44ᾳ. Αάγνεγβιις Τιοβοδῖοβ οἱ Εγι ἀδαΐ 

δοςοῖίδβ. --- 137, 544. Αάνογβυβ ἀγεοίδτη ροεῖὶβ διιὶς ἀοβοπάδπι ἴππὶ σΖυυτι [51}- 

τηῦπὶ ρεγίοἀϊεπάυπι δρρτοάϊεϊυγ Νάτο, οὐὐακ τερπυμι εἰ δοεΐίοσα οἱ ἴωρα ἴῃ Ῥεγεὶ- 

118. Οοἀά. βοτρυδόν : ποβ8 ΟΟΥΤ. δὲς 
οηΐπ ἰηΐτα, {|, ἐκ βάθρων. 

(24. [ἴῃ ἤπο, νἱάβ πὸ ρῥγϑϑβίοῖ πολύ- 
φυλον. 

125, 544. Οἴν. ΠΥ, 109, 544. 
126. σοἀά. πάντας ἐπ᾽ αὐτὸ μίτους τοὶ 

αὐτομάτους : (ΠΟΥ. ΠΟΒ 6 (ὑδηϊοτὶ σ0Π].; 
4υδ εἱ δίταν!ο Ρἰδουΐι. 

121. ᾿πυπιὸ νδγίυϑ χλύσαι, ν πιλῖ8 ρΓο- 
ἀιιεῖο, υἱ ΔΙ᾽ ἐπ 510}}}., Υ, 58, εἰς. 

128. υς νἱάοἴυν γεδρίοοτο Οοπδῖ. Ρου- 
Ρθγγ. 46 ΤΒοπιδΈθυ8 ρὰζ. 81, οἀϊε. 
Βοπη. : Εἶτα τὴν Λνυχίων πόλιν τὴν μν- 
ρίπνουν τε καὶ τρισόλθιον. Οἴτ. Ανυχίης 
μύρα καλά, ΙΥ͂, 109. 

121. (ὑοάά. πόντον, οπιηὶπο 5' πὲ 57γΠ- 
ἰδχὶ : ΠΟ5 σοττ. 

32. Οοαά. καὶ λαπίθας δάπεδον κατὰ 
γῆν ἐναρήξει (56) : 56ἀ δάπεδον υἱάδῖ 
6 νύζ8 λαπίθας τορευπ). ἴἰοροπάυτα 
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[λιούα βΒ| 1011. Οαάοι 1}ὸ Ῥεγραμηυβ, 0}}Πὶ 
ΝοΡ}]15, οἱ Ριίϊδῃε νδοὺᾶ ἂς ἀδβογῖα ᾿Δ6θ ιῖ. 

Σ.0 Ῥγφοορβ δά ἔμππάμπμι [,65008 ἀσπηεγβα ἰθγείυσ : 
ΘΠΊΥΓΏΔ406 ἴεγγ!}}}1} ἤει: τονοϊαῖα γαϊηᾶ, 
ὕτ58 ργϑοίασα ἀϊὰ, ποπχεπαας {Πδῖγ ροτΡΙ, 
Βι[πγηὶ μαίγιαπι ἰὰρεραῃι ἴρτια Πδρταπίοπι, 

Επ ϑγτγίδπι πιᾶρπᾶπ), οἴ ῬΠΟΠΙΟΕ6Β5 [ἴα νἱγεῖδ. 

ελῦ συ, [υγοῖα ἰηξεϊχ, ἔδϊαπι ΠΕΡῚ 4ιΆ}6 ραταίυν, 

Ῥοπῖιϑ 001 {Γιβῖ65 ᾿τυταροὶ βροηΐα ΡῈ ἌΡΤΟΒ, 
Επ τοῦτ πχοῖὰ ἀἴηπ6 πη 418 ΒΡ Ἔγροὶ ἈΠΊΔΓῚ5 
ϑριγαῃῖθηι ἀηρΌΘΠ|15 ἰγοῖδπλ, Πρ ΘΠ 84 6 οαγθηΐθμλ! 

Εἰ ῬΗτγρίαπι ρταν!8 ἸΓᾶ τηδηεῖ : ΖρΡΡ6 Ὦδηο 5101 β6ἀ6πὶ 
130 ΕἸερτὶ [ἀρΡΊΘ 8 πηαῖογ δον!8, δία 101 τηδηβιῖ, 

ΤαυΓοΓΊι ἢ} δοῃυ οἱ ἰαῖς 56 Ὼ5 Ῥᾶγ γᾶ ροηῖΐῖο 

Νεγρείαν, [ριπάβϑχαθ ΔΠΠιρεὶ ἴοῖτα. . . . . 

ΤὨ 588]1005 Βηε68 Ῥϑηθαβ ργοϊαεῖ ἀπ ]5, 

Τπάαγαπιαιο Πποηϊα, Ὠομηϊπαπι ταρίδηθα τυγθδμι. 

1590 Ετιάδηιβϑβ. . ..ὄ .. 

στεοῖδ, ἴα πηϊδογαῖῃ 6 Ὁ υπῖ 080 ΟΥΕ ροσῖδο, 

Οτῖαβ 40 [18}1ὰ Ἰαρα χασπι ρεγταρο γι [β᾽ πὶ 
Μαρτιε ΓῈχ τηδρτι8 ΒΟΠΊ86, 51Π|}}|85416 60 νἹγ, 
Ουεπι σοηϊῖαπι ἀϊοθηΐ δου "8 οἱ ΠΠΠΟΏῚ8 ΔΠΊΟΓΘ ; 

ΔΕ ]εὰ χυὶ ἀα]οῖ πιμά θη8 πιοάυϊαπιηα οδῃῖα, 

ΡΙεπα ᾿πεοαῖγα οοϊοῖ ; πη! !}ο8486, ᾿ρβαηΖας ραγθηθμΣ 
Οςοιάει : ροκῖπας πρίεϊ, ΒαΡγίοπα ταοἰϊοῖα, 

ἴην!5115 ΟσΌΠΟΙΙΒ : Ὡ8Π| Π10]105 5 δῖα} ὑΠ}8, 

Νδιυποαι6 τπδηι8 Ὑϑη γὶ 1πΠ1}}1| Ἰπ4ὰ 6 ρα Ὠ 68 
͵ 

ἄεπι τυγϑυβ ποιλογδηῖϊυγ : μυ͵υ5 ἴῃ Ἰεττας5 δάνθηϊιϑ φυδϑὶ δἰξηυτι ἀαυϊ! τοῦ πουηάϊ 

εἰαά!θυς, Ρ6}}}5 Ἀοπια εἰν! θυ οἱ Τυδεογυηὶ οχὶϊο. --- 

[οτῖδϑϑε χαὶ Λαπίθας ἰδὲ Κενταύρους. 
.«Θεϊηάς ῥγὸ κατὰ γῆν ἙοοΥΤ. Ετιθα!. κατὰ 
γῆς. αυοΐ ρτοΡΑΓοτηι.5, πϑὶ ἴᾶπὶ ΟὈΒΟΙΓΟ 
ἰοοο. ἢ 

184, (οἀά. μορφὰς θηρῶν, 5|π6 86η81: 
ὯΟ5 (ΟΥΤ. ῬαΓΙΪπὶ 6 ποβῖγα, ρατιϊπι 6 Οδϑῖ. 
ςοπ]). 

185. Οοὐὰ. Ἦριδανὸς φάσκων θηρῶν 
μορφὰς τότε γεννᾶν, Δυὺκυγάσ, εἴ υἱ νἱ- 
ἀεῖατ, 6 Ῥγίογε υθγβὰ οογτιρῖο. 

(26. Οοἀά. ἀναΐξονσι : πος οοττ. 

189. οἀά. ὄν φασιν αὐτὸς ζεὺς τέκεν 
ἠδὲ πότν., υπᾶς Ορ5. δ᾽ ἡ πότν. αυει 

ϑοαυϊταυγ; πες Ομδίαϊ α 'ἰῃ φασιν σοΥτερβ- 
ἴυπι δ᾽ Υ]} πὰ ̓ ἰςεπίϊα. 

142. Βαθδυλών το Ῥώμη ποῃλίπυπι 
Ρειτηυ!αἴο [αἰ ἀρυὰ ρτίπιδνοβ (τ β1α- 
ΠῸ8 υμϑἰἰαιϊπδία, ἰορὶτγαι6 ͵8πὶ ἀρυά 
ἀΐνυπι Ρεΐτυμα, ΕΡ. 1, οΔΡ. 1 εἴ ὃ; ἴῃ 
ΑΡοοδΙγρδὶ ποι βϑηιεὶ ; ἰὼ ΘΙ ΟΥ πὶ 5 528- 
ΡΕ: 4υᾶτε ἰεοΐοτες ἤορ ογαηὶ υἰῖγα τλο- 
ὨΘΠΑΪ. 
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Εἰς ἀλόχους ἥμτρτε, χαὶ ἐχ [μιαρῶν] ἑτέτυκτο. 

ἥξει δ᾽ εἰς Μήδ[ους] χαὶ Περσῶν πρὸς βασιλῆας, 

Πρώτους οὖς ἐπόθησε, καὶ οἷς κλέος ἐγκατέθηχε, 

Φωλεύων μετὰ τῶνδε χαχῶν εἰς ἔθνος ἀηδές. 

ς ναὸν θεότευχτον ἕλεν. χαὶ ἔφλεξε πολίτας 

ιὅ0 [Ναόνδ᾽}] εἰσανιόντας., ὅσους [ὕμνησα] δικαίως" 

Τούτου γὰρ φανέντος, [ὅλη] χτίσις ἐξετινάχϑη, 

Καὶ βασιλεῖς ὥλοντο, καὶ ἐν τοῖσι μένεν ἀρχὴ; 
Ἐξόλεσαν μεγάλην τε πόλιν, λαόν τε δίκαιον. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐχ τετράτου ἔτεος λάμψῃ μέγας ἀστὴρ, 

ς κᾶσαν γαῖαν χαθελεῖ μόνος, εἴνεχα τιυῆς 

ἣν τοι πρῶτον ἔθηκαν τ᾽ εἰναλίῳ ΠΙοσιδῶνι " 
ἥξει δ᾽ οὐρανόθεν τ’ ἀστὴρ μέγας εἰς ἅλα δεινὴν, 
Καὶ φλέξει πόντον βαθὺν, αὐτήν τε Βαδυλῶνα, 
Ἰταλίνς γαῖάν θ᾽, ἧς εἵνεχα πολλοὶ ὄλοντο 

ιόο Ἑδραίων ἅγιοι πιττοὶ, καὶ ναὸς ἀληθής. 

ἔσσεαι ἐν θνητοῖσι κακοῖς κακὰ μοχθήσασα, 
ἀλλὰ μενεῖς πανέρημος ὅλους αἰῶνας ἐπ᾽ αὐτῆς, 

[ ἔσσεαι, ἀλλὰ μενεῖς εἰς αἰῶνας πανέρημος, 

Σὸν στυγέουσ᾽ ἔδαφος, ὅτι φαρμαχίην ἐπόθησας, 
Μοιχεῖχι παρὰ σοὶ, καὶ παίδων μίξις ἄθεσμος, 
Θηλυγενὴς, ἄδικός τε, καχὴ πόλι, δύσμορε πασῶν. 

Αἴ αἵ, πάντ᾽ ἀχαάθχοτε πόλι Λατινίδος αἴης, 
Μαινὰς ἐχιδνοχαρὴς, χήρη καθεδῇ ὑπὲρ ὄχθας, 
Καὶ ποταμὸς Τίθερίς σε χλαύσεται, ἣν παράχοιτιν, 

170 τε μιαιφόνον ἦτορ ἔχεις, ἀσεῤῇ δέ τε θυμόν. 

-- 154. 16. ΑΒ δῇῃο αυδγῖο [Ροβὲ δάνὀμπίιπι βε!}ἰςεῖ ΑὨΠ ΘΙ Γδιὶ, ἴγὸ5 8ΠΠῸ5 εἰ ἀ- 

ταϊἀϊυτι τεριιδίυτγὶ, Ὠαηίοὶ, σαρ. Ἵ, ν. 25, 5ῖ6}}Δ ἰπρϑηβ ἴῃ οεἶο ἃγάθριϊ, Ἀοχηδηι 

εἴ [{δ]ΐδπι σοπουτηρίιτα οὐ ἰηϊγοάιςοϊοΒ Νερίυηο Βόπογοβ [ σοηϑυά! 5 Πδῖαρα 68- 
᾿ 

145. (οἀά. ἐχ μιχρῶνϑ : πηράοἴδτῃ ᾿δωι- 
ἀϊυ νἱάϊι δεῖ. 

146. (οἀά. μήδων : πΟ58 ΘΟΥΥ. 
149. Οοἀά. εἷς ναόν : πο5 οοττ. ἤπηο 

γΘΓΒι πὶ ἱπιογργεϊαϊυν [,Δοῖ. ἀθ Μογῖθ 
Ρέγεθο., Κ 2, υδὶ «Νέτο, ἱπαυΐῖ, ὑγοβϑὶὶν- 
«Υἱὶ δὰ ἐχοϊἀδηάιπ) ο]θϑῖα ἐθι ]} 1 ». 

[50. (οἀά. λαούς, υδὲῖ πο5 6 οοη]. 
νᾳόνδ᾽., Βεϊπάς οοὐά. ὕμνησε : 5οὰἁ εἴν. 
ΠῚ. 218, Μᾳ.; 513, “44. 

51. Μεῖγυμι νεϊΐεὶ προφανέντος, πὲ 
ΧΙΠ, 90, προφανείς. Βεϊπάες εοἀά. ἡ φύ- 
σις, 0Ὁ]᾽ Ὡ05 ε σοπ). ὅλη φ. 

58. Οοἀὰ. ἐς δ᾽ ὄλεσαν : πο8 (ΟΥ͂Τ. 
154. Ἐχ τετράτον ἔτεος ἔγιιῖγα τῦ- 

ἴαγα οἰἐτα Δ ογανίπιι : Υυἱά. τᾷ. οἵ ποῖ. 
156. Οοἀά. αὐτοί, Ὁ] πο5 6 οοπ]). ἣν τοι, 

Βεϊπάς πιλχίβ ρἰδοοτγοὶ ᾿Ἐειναλίῳ., οπιΐϑθ9 
τε, αἵ Ἰηΐγα, ΥἹΠΙ, 426, ἐειαρινῆς ρ»ο εἶα- 

ρινῆς : πδπὶ ἐείχοσι {τἰῖυπι 654. 
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145 δεν ὑχογοβ, εἴ 86 ἀ6 βαῃσυϊηῃς ογεῖθπι 
Αὐρυΐϊῖ ᾿πραγο. Τύπι Ῥόγβα5 6χβᾺ]} δαῖριῖ, 

Μεάοτυπιηαα ἀυςα5, πῆτο 4005 ἔονιϊ ἀπιοτα, 
αυπὶ φυΐρὰβ ἰηνῖβο ρορυϊο πιαὶα πιυ]ῖα ράγανιῖ. 
Ιρβ6 αὐίδπι ᾿ποθηάιι ἀἰνίηαπι, οἱ ἀοπὰ ἔεγοπῖεα 

1:50 Ιῃ τοηρίππι οἶνεβ, πιογῖῖα 4υ05 ἰαμἀ6 5ΔΟΓΑΥΙ. 

Ναπιχας 110 νθῃϊθηΐα οπιμ 8 πδίαγα γεν δα εϑὶ 

Εἰ τεβδϑ ροῦίογα; οἵ ΄υογυμαι βαῖνα ροϊεϑίββ, 

ὕγθϑῖ ργιοϊδγαπι δγυθγαηΐ ραπίθιη 6 ΡΙΟΥΙΠλ. 

ϑεα χυσπὶ 8316} ἰΏρεηβ χυδτίο [Πρ ΡΙ ΔὉ δΏηο, 
Εχιταπι ἰΘΓΤῚ5 ᾿προτῖδ 8 ργορίετ ΠΟΏΟΓΘΒ 

Οὐοϑ ᾿811 ργϊπιοβ Νερίιῃο 6ρ1856 [εγυπίυγ, 
1)6 οἷο ἰῃ βυοῖιβ οδάεῖ ἱπρθηβ 816}18, ργοίαπαυμηαας 
Εχυγοῖ ροπίυπι, ἀἴχιθ ᾿ρβαπὶ Βαρυ]ομδ σγθιλδθιϊ, 

Επ τοῦτϑ [18}125. ου]ὰ8 σοοιάογα 80} ἈΓΠΊ18 
ϑαποῖϊ Ηδργθόσαπι ροραὶ ἀἰνίπασχας τοπιρἶᾶ. 

Μοτγίῖδ!εβ Ἰῃῖοῦ ἴὰ ρϑϑβίτηᾶ [διδ Β01}15, 
ΟΡτόσαθ πα }}8 πᾶ] πιὰ ἔδγθβ, ἰοπραβααθ ἀ0]6 15 

ϑ᾽8 ρῈσ οἰδίθβ, ἀεβεγίβ, ϑοϊθῃιθιβ οτρα, 

Ανογϑαῖα βοίαμ ργοργιιπι, χαρά Ἰαῖδ νΘΏΘΏ18, 
ι65 [μρίαφας Δάν] 16 γ}}8, ραθγογυπι ἰεοῖα ἔι181) 

Οοπουρῖῖα, ῥΓοριιδ 8 ν11}18, ναΐτα, π10}}18, Ἰπιχαᾶ. 

γα 1|0 1. νὰ Βειρογ, ἰθῦτῖθ ὉΓΡ5 ᾿ρυτα [δ ης, 

Μαμδ5 νρεσθα, δὰ τὶραβ νἱἀυαῖα )Δ 660 18, 
Εἰ ΤΙρΡοειὶ ἤυνῖο {τ18115 ἀθ Ὀ Ὁ ΓῚ8 ὈΧΟΥ, 

170 ϑαηρυίΐπευμι υΐα ρεοίυβ εἴ ἱπιρία οοτάα ἰ0 151}. 

ετῖβ δηϊἰχυϊδοίτηϊα ἰρείφας τοῖς οομΥ5 1, τλαχίπιθ ὙεῸ ΟὉ ἱπούεϑδτα ϑυεεῖδ εἰδόσι. 

- 161 ς44ᾳ. [πιργϑοδῖϊο ἰῃ Ἀοχωδῶι, οἰ}}}8 υἱ1ἱδ ΤΌΓΒιι5 ΓΕΘ ΠΒΘΏΩΣ, Ρἰοοϊομάεε ΟἹ πὰ 

ἃ ἢεο, νἱἰάικαυς δὰ ΤΊΡοσῖβ σῖρδπι τδηδυγδ. --- 

[59. Ἀεθρίοῖϊ δὺς 1,δοϊαηίϊυ5, ΥἹΙ, 
ξᾶΡ. 15 : « ΒΙ.}1, ἰηχαΐ, ἀρεγῖα Ἰηῖοτ- 
« ἰξυτδι 688εὲ Ἀοπδη ἰοσυμηίτ, οἱ 4υ}- 
« ἄδπ "υάϊοῖο Ὠεὶ, φυοὰ αἰυπιπιπὶ υοτὶ- 
“« ἴδ τἰ5 ρορυϊυπι ἱγυοἀατίῖ, » 

168. οδὰ. ἔσσεται, ἀλλὰ μένει : ΠΟ8 
οογγ. Ῥαϊοὶ δυΐετα νοὶ σης ταὶ ρυϊογθση 
ἀεϊεπάυπι 6556 ὑΘγβ 1. 

165, 54. Οἰϊαῖ Ποβ ἄυο νεγβὰ5 ΟἹ Θἢ5 
Ῥαάαερ. 11, ἐἀρ. 10, ε6ἀ 118 δογ!ρῖοϑ : μου- 
χεία παρὰ σοί τε καὶ ἀνδρῶν μ. ἄθ., δς 

ἀεϊπάθ ργὸ δύσμορε πασῶν τεῖγϑμ!ῖ μὰς 

Ὁ Ργοχίπιο τϑῦδα, δι οἱ ̓ σι τυ Ἄοοβηϊῖο, παντ᾽ 

ἀκάθαρτε. 
168. (οαὰά. καθέδειο παρ᾽ ὄχθαις, υῃ- 

ἀδ ποβ αἰϊχυαπάο καθέδοιο : Ξτεὰ νεγᾶτα 

Ἰεοϊοπεπι ργοροβυϊ δίγανιυδ ἴῃ ποῖ! 

Ῥοει μυιπιῖς, αἰ εραη 5βῖπια οοπ]εοίυγα, 

Ζυδια πθησ βοαυϊῃιΓ. 

169. (οἀά. σε χλαύσει καὶ σὴν παρ. 

110. Οοἀά. οὔτε, υὐνὶ ποῦ ἦτε οχ 

Ορβ. σοη]. 
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Οὐχ ἔγνως, τί Θεὸς δύναται, τί δὲ υηχανάαται - 

ἀλλ᾽ ἔλεγες, Μόνη εἰμὶ, καὶ οὐδείς μ᾽ ἐξαλαπάξει. 

Νῦν δέ σε χαὶ σοὺς πάντας ὀλεῖ Θεὸς αἰὲν ὑπάρχων, 

Κοὐχέτι σου σημεῖον ἔτ᾽ ἔσσεται ἐν χθονὶ χείνῃ, 
175 ὡς τὸ πάλαι, ὅτε σὰς ὁ μέγας Θεὸς εὕρατο τιμάς. 

Μεῖνον, ἄθεσμε, μόνη, πυρὶ δὲ φλεγέθοντι αϊγεῖσα, 
'Ταρτάρεον οἴκησον ἐς ἄδου χῶρον ἄϑεσυον. 

Νῦν δὲ πάλιν, Αἴγυπτε, τεὴν ὀλοφύρομαι ἄτην. 
Μέμφι, πόνων ἀρχηγὸς ἔσῃ, πλησθεῖσα [θανόντων] . 

τι8ο ἔν σοὶ πυραμίδες φωνὴν φθέγξονται ἀναιδῇ" 

Πυθὼν, ἡ τὸ πάλαι δίπολις κληθεῖσα δικαίως, 

Αἰῶσι σίγησον, ὅπως παύση χαχότητος. 

Υόρι καχῶν, θήσαυρε πόνων, μαινὰς πολύθρηνε, 
Αἰνοπαβθὴς, πολύδαχρυ, μενεῖς χήρα διὰ παντός. 

ι85)ὴ Πυυλυετὴς ἐγένου σὺ μόνη κόσμοιο χρατοῦσα. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἡ Βάρχη τὸ κυπάσσιον ἀμφιθάληται 
Λευχὸν ἐπὶ ῥυπαρῷ, μήτ᾽ εἴην, μήτε γενοίμαν. 

Θηήθη, ποῦ σου τὸ μέγα σθένος; ἄγριος ἀνὴο 
Ἐξολέσει λαόν. Σὺ δὲ εἴματα φαιὰ βαλοῦσα, 

100 Θρηνήσεις, δύστηνε, μόνη, καὶ πάντ᾽ ἀποτίσεις, 

ὅσσα τὸ πρόσθεν ἔρεξας, ἀθέσμων εἵνεκα ἔργων, 

Καὶ χοπετὸν ὄψονται, ἀναιδέα θυμὸν ἔχουσαν. 
Συήνην δ᾽ ὀλέσειε μέγας φὼς, Αἰθιόπων τε ᾿ 

[Τέντυριν] οἰκήσουσι βία μελανόχροες ἰνδοί. 
ι9ὅ Πεντάπολι, χλαῦσαί [σε ποιεῖ] μεγαλόσθενος ἀνήρ. 

Ω Λιβύη πάγχλαυστε, τίς ἐξηγήσεται ἄτας; 

Τίς δέ σε, Κυρήνη, μερόπων ἐλεεινὰ δαχρύσει ; 

Οὐ παύσῃ θρήνου στυγεροῦ πρὸς καιρὸν ὄλεθρον. 

ἔσσεται ἐν Βρύτεσσι καὶ ἐν Γάλλοις πολυχρύσοις 

λοο ὥχεανὸς χελαδῶν πληρούμενος αἵματι πολλῷ " 

-- 118,44. Ἀυγδθὺβ δάνεγθυβ ἐπργρίυπι 86ε. ργβοίριο Μειρμπ οἱ ΤΊ ΟΡ ΔΒ. --- 
193, 544. [ὰ Φιορία οἱ Αἰτγίοδ ρορυ]οβ, 4.05 βδνυβ}}}6 νἱῦ [Απιογίδῖυβ } ροΓ- 

116. Οοἀά. μοῦνον, υδὲὶ πο5 μεῖνον, εΞ [86. Οοὐά. κνπάστιον γε] κυπάθιον : 
Οδ51. ο6π). ΠΟ5 ΤΟΙ. [0{6]Πρεπάυ5 Μαυύτγογυπι ἰθὺ 

119. Οοἀά. ἀρχηγὲ, σέ τε πλησθ., ἃς διμϊεῖυδ, ΄υδίοι ἴεγε ἄυης δεγυηῖ. 
ἀεὶπάδ τένοντος ρτο θανόντων : υἱ- ἔ[ἔἔ88. Οοἀά. ρ]ετίᾳυα, ὦ θηχαι (εἰς) : 
4τι6 205 (ΟΥ̓́Τ. Αἰ! γοοῖα5 ὦ θῆδαι. 

181. Οοἀά. ρἱεγίφυο χτισθεῖσα : 42 192. Απ ἐχούσης ροῖϊυ.5 ἢ δεὰά 6586 νἱ- 
εἴ πο5. ἀδῖιγ δηδοοϊυϊυπι, υἱ 811ἃ ἴῃ 5:1}. 
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Νε5018 αυϊά ροϑβϑιῖ Πειιβ, εἴ φυϊὰ οορ!εῖ, αἴαὰ : 

5016 ἐρῸ βυ1η, (1018. ὨΟῚ 5.}ΠῚ 5 ΡΟΙΆΡΙ} 8 }1. 
566 Ὠειι8 εἰεγηιβ ἀϊβρεγάεὶ ἰεαα6 ἰχο5786. 

Νες ἴογγῖ5 πηοπιπΊθηΐδ ἴπ] ΒΌΡ6Γ 11 ταδηθθυμῖ, 

Ουδ]τα ἰὰπ|, ᾿πᾶρτιο8 [101 φιυπὶ Ὦδι5 δυχὶῖ ὨΟΠΟΓΕΒ. 

ϑ οἷα, 8.6] δῖα, τη8η6. ΓΆΡ  ἀἰδ4.16 Ἔχογοια ἤδυηπη 8, 

᾿ΓΑγίαγθαβ μα)ιῖα 86 465 18 Π18}0}}18 Οτγοὶ. 

Νυπο, ἤῆργρῖο, 05 τἴδγαπι ἰᾳρεῦρο ἀΟΙοΓα8. 

ΔΙεΆΡἢΙ., αιδγο γα πὶ ρυίια8 ἄρα, ρ΄ θμᾶ ΒΘΡΌΪΟΓΙΒ. 

το Ιη ἴὸ Ῥγγαμ 68 νόσρη οἱ σορνιοὶᾷ το] ηϊ : 

Ργίμοι, υγὴ5 φαοπάδπι ἀπρίοχ σοσποπλπα ἀϊοῖδ, 
ΤΕΠΊΡΙΙΒ ἴῃ ΟΠΊΠΘ 8116, οἱ Βοϑίθγαπ 511 ζ.πὶ 101 ἢ 18. 
Εεῖα τηδ]}185 αἴας ὀρρτγοῦτγι8, ἰμθϑαυγε ἀοίϊογαπι, 

Μία σμὰβ Δσεγθα, βοαίθηβ ἰδοῦ π118, υἱάπμα 54.1.6 5646 }018 
185 Ἐπ 5610 ΣηΆΤΟΘΏ 8. ΟΥ̓ΡΕῈΠῚ 4 5014 ΓαρΈ 88. 

Θ]υΔ] ΘΠ 864 αυᾶπάο ουϊὶ δαρετιπάπεῖϊ αἰ Ρδὴλ 
Βαγοὰ ἔεγσοχ ἰϑμδπι, Π0]1Πὶ ἴὰπο 6586 5 ρογϑίθβ. 

ΤΏοΡ6, φὰο ἴθ ἢυποὸ ππθιοπάα ροϊεηῖϊα Ὁ Ρεγάϑι 
Πιγι5 Ὠοηο ρορυΐυπι. Τὰ ρὰ}14 ἴῃ νεϑῖα οδἀποᾶτα 

1900 ΓρΈὈ15 δογίθμι ἰμἔδ!χ : ΠῸ]ΡΡῈ ΟἹ ᾶ 80 γ68 

αγχηῖπα, 46 ΠΡῚ δυπὶ Ὧ0}}0 ΘΟΙηΓΪδ58ἃ ρυάογα, 

᾿Αϑριοιθῃίαθ ἴὰο5 ρορυϊὶ βΒρεγπθηΐχαρ ἀοίογαβ. 
ϑγϑηθη ρεγαεσὶ πιϑρη8 ν]Γ, οαρίαααο 6}]ο 

Τεμίγτις ἀΠΙορυτα πΙρτβ πΔΡΙτυγ [π 685. 
Ῥεμπίδροὶ!, ἤ 015, ἀομαπαπι ρεγρεβ8ἃ ροϊεδηΐδηι. 

ΟἾἼΠΡγο Ἰδογιπιοϑα, ἴὰ058 ΠαΥγγο ἀοΐογαϑ 

Οὐυ!8 ροβϑιῖ, νε] ἴθ, ὕγγεηθ, ἤσγα Ἰδοεηΐθι ἢ 

Νυπαυάπι, πδὰ ! ἀεδἰϑί65 Γπποϑίπ πη ρίαπρογε ἔαϊαμι. 

ρα ( 4}}}8 ἀιγο Ἰοουρ ει) υ5 αἴχαα ΒΓΙΪΔΏ 15 
200 Οσθδηὰβ ἴᾳ50 ΓΕΒΟΠΆΡΙΐ ΒΔ ΠΡΌΠ6 Ρ]6ΠῈ8 : 

ἀεὶϊ, --- 194, 544. [π Βειϊϊδηηίΐατα εἰ (Δ }Π18πὶ αιιοὰ 81:185 'ρ5δε αυοαυς ἸΘΡΊοΏ 65, ἀυςα 

εχ Ρ[ιεηϊοία ργοίθεϊο [δ βραϑίδηο], δάνογϑυϑ ἢ εἱ ἢ]105 [ δυιάδοο5 ΠΕΙΏΡ6 ] τπι!ϑοτίηῖ.-- 

198. Ηος φυοαυς ἀθα Απιὶςτγβῖο, υἱ 
ΥἹοἴυγ, 401 50] ἰοεῖ δηρίτυν 80 οςοὶ- 
ἀφηῖϊο τοάυχ πο ἴὰ Α51ϊ6 ἰδπῖιπι, 564 οἱ 
ἴῃ ΖἘσγρῖῳ βθνιυγυβ. 

194. Οοἀά. τεύχαριν : πο5 ΠΟΓΓ. 
195. οὐ. χλαύσει σε σόης νεὶ κλαύ- 

σει γὰρ σόη, υἱτυμηάα6 5}116 56:18} : ΠΟΒ 

σοττ. εἴ 511 ποιεῖ Ρ1Ὸ ποιήσει, ργογϑὺδυῖ 

ΧΙΥ͂, 299. ϑ8:1ς εἴϊαπι ΠΠ|, 450, ἀλγεῖ ΡΓῸ 

ἀλγήσει. 6 ρΡοτγηλιῖαῖ!5 γΈΓΌΌΓΌΙΒ ἰεαρο- 
τῖριι5 οοπίον ἔχς, ποβῖγ. Υ]. 

199. ΑΙ οοἀὰά. βρύττεσσι. οχ εε- 
ἴεγιτα ἃρυὰ ξΘΟσΤΔρμο5 ἰποοξηία ΡΓῸ 
Βρεττάνοις, « Βτι᾿Δηπὶ5 96 ΒΙΠΟΠΙΡΩΣ ». 
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Καὐτοὶ γὰρ καχότητα Θεοῦ τέχνοις ἐποίησαν, 

Ἡνίχα Σιδονίοις βασιλεὺς Φοίνιξ Γαλιχανὸν 
ἤγαγεν ἐκ Συρίης πλῆθος πολύ " καί σε φονεύσει, 
Αὐτὴ Ῥαθέννη τε, χαὶ εἰς φόνον ἡγεμονεύσει. 

05 ἱνδοὶ, μὴ [θαρσεῖτε], καὶ Αἰθίοπες μεγάθυμοι. 
νίχα γὰρ τούτους τροχὸς ἄξονος αἰγοχεοίτης, 

Ταῦρός τ᾽ ἐν διδύμοις μέσον οὐρανὸν ἀμφιελίξη 
Παρθένος ἐξαναδᾶσα, καὶ ἥλιος ἀμφὶ μετώπῳ 

ἸΤηξάμενος ζώνην, περιπαάυπολον ἡγεμονεύση " 

10 ἔσσεται ἐμπρησμὸς μέγας αἰθέριος κατὰ γαῖαν, 

Αστρων δ᾽ ἐν μαχίμοις καινὴ φύσις, ὥστ᾽ ἀπολέσθαι 

ν πυρὶ καὶ στοναχαῖσιν ὅλην γῆν Αἰθιοπήων. 
Νύρου καὶ σὺ, Κόρινθε, τὸν ἐν σοὶ λυγρὸν ὄλεθρον. 

ἡνίχα γὰρ στρεπτοῖσι μίτοις Μοῖραι τριάδελφοι 

“τὖ Κλωσάμεναι, φεύγοντα δόλῳ ἰσθμοῖο παρ᾽ ὀμφὴν 
ἄξουσι μετέωρον, ἕως ἐσίδωσιν ἅπαντες 

Τὸν πάλαι ἐχκόψαντα πέτρην πολυήλατι χαλχῷ, 

Καὶ σὴν γαῖαν ὀλεῖ, καὶ κόψει, ὡς προτέθειται. 
᾽ ’ “ ἃ ἤ [ «-. Τούτῳ γάρ τοι δῶχε Θεὸς μόνῳ, ὥστε ποιῆσαι 

220 Οἷά τις οὐ πρότερος τῶν συμπάντων βασιλήων. 

[Πρῶτα μὲν ἐχ τρισσῶν χεφαλῶν σὺν μι νὴ ῥίζ[ας] 

Σπασ͵]σάμενος μεγάλως, ἑτέροις δώσειε 
ξ΄ 

πά σασθαι, 

στε φαγεῖν σάρκας γονέων βασιλῆας ἀνάγνους. 

Πᾶσι γὰρ ἀνθρώποισι φόνος καὶ δείματα χεῖται, 
425 Εἵνεκα τῆς μεγάλης πόλεως, λαοῦ τε δικαίου, 

Σωζομένου διὰ παντὸς, ὃν ἔξοχος εἶχε πρόνοια. 

--- 205, 544. ἴὰ ΖΕ ι᾿ϊορας5 οἱ [π05 δϑίγοσιιαλ σου Πϊοῖι μογυΓο5. --- 213. 8544. ἴῃ 

Οοτπίμυπι δῖα 5υὰ ἀεβοϊυγαμ ἴὰπὶ αυυπὶ Νότο Αι τδῖι5 δι ταυπι ρενγίοαϊεῖ. -- 

219, 244ᾳ. ΑΠΙΟΒτΙβ11 ροϊδηϊα : 'ρ56 Απίομΐπος ονοσίεῖ, Θοβαα 510] ἰηνίοθῖι ἰγαὰεῖ 

202. Οοάά. σιδονίοις : πο5 σοΥΤ., ρτί- 
ταΐϊχας ἀς γεθραβίδηο ἱπιεγργεῖδί! 50} π}118 
ἨἈοπιδπδ5 ο Ρῃσηΐοο ἰαρίοποβ δἀἀυςσοηίο: 
σὰς ποῖ. 

208. Ουΐβ 116 Ἀανδηπδιὰ ορρτὶπιεὶ ἢ 
Μαρηις υἱΐχυς κρουιϑάι8 υἱῦγ, ἀς 4Ζὺο 
δαρτα, Απιο τιϑῖι.8, Ὠ151 [Δ]}ΠπλῸῦ : βοά 

νἱάδ ποῖ. 
204. Οοἀά. αὕτη, 51:πὸ 86ῆ5ι,, εἰ ἰη ἤπα 

ἡγεμόνενσε, φαυῃιχ ἴδΙοδι φονεύσει μεο- 
ΟΟπΒΟ ΓΙ : ΠΟ5 ΟΟΥ͂Σ. 

205. οἀδά. μὴ ταρσεῖτε : Πο8 ΟΟΥΓ. 

δυάδοῖον φυϊάσπι, εἱ Δ] 1συ ΡΓιπιυτα Υἱ- 
ἀδθιῖυγ : 564 εἶτ. ἰηΐγα, 385, παύσασθε 
θράσονς. : 

209. Ζώνη αυδηδπὶ δ 1π|6} 68, 
4υξγα οχ νογϑι ἰηΐτα 521. Ου)ι5 ποιΐμς 
ἀδεερῖυβ δηχὶϊ 5:01 Νοδίθν, ἴοσε υἱ ᾿Ξῖα 
20 50] 510] οσδριΐ οὈηιθετοεῖ. 

211. Οἴν. ἰηΐτα, 511, 544. 
212, Οοἀά. ῥτογϑυδ υἱ Π05,, πἰδὶ αυοὰ 

ἴῃ ἔμπα αἰθιόπων τε : ἰά ἀπυπὶ οοστ. Νες 
ἴδπιθη πη] υπὶ οἴπεπαϊϊ τε ἰῃ πα ξυρεῖ- 
νβουυτα, υἱ πδρὲ ἴῃ ΘΙΡΥ}}πὶ5. Ουοὰ 
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Οιυρρε Πεὶ παῖε ᾿ρδὶ φυοαυς ἀδπ)ηᾷ ἴα] θα 
Τυπι, φυυπὶ διάρμῃϊι5 τεσ Ῥμηῖχ ΟΔ]]Ποὰ νεϑηϊῖ 

ἄρτηϊμα ἀθ ὅγγία ἀδάποεῃβ, ἰθαιθ, Ἀδνεῃῃ, 

Ορρτγιμιοῖ, εἰ οὐρά !8 Βεῖ ἀτχ ᾿ρ56 ογαθηΐω. 
205 γοϑΒ, [παϊ, νοβ, δι ορυπὶ σεηθγοβα ρᾶνεῖς 

Ῥεοίοτα, Νπιαὰθ ΠΡ] νο5 ΟδρυίοογΩι ΔΙ ΝΟΥΣ ΑΧΙΗ, 
Ταῦτα οἱ ἴῃ (δι η!8 πηϑάϊο νογίθιυγ οἶγηρο, 
Ετ Υιγροὸ ἀϑοθηάθηβ, οἵ 80] ἔτομι! ὑπάϊαυς Ζοπᾷπ) 
Ργϊθηάφῃβ, νᾶϑῖο 6 8}}1 Βραίι) τὰ ΟΥΡΘ ; 

410 Μαχιμα ἐς σαἶο ἔδει θηὶ ᾿πσθμ δᾶ ἰΘΥΓΆ ΠῚ, 

Αβιγσογυϊηααθ ἤονὰπ βυγραὶ σΟΥΙΔΤΏΘῺ., υἴ ΟΠΊΏΙΒ 
[παϊὰ εἴ ΠΡ ἸΒιοραπι 16}}ὰ5 οΘομβιά αἴ Ἰῃ Ἰρτι68. 

Τὰ 4υοᾳαδ ρίαησα τπᾶτη βογίθπι, πιβογαπάα (οχηῖμο. 
Ναηι, συυπι του θη ης ἔδίογιιπι βίδ πη ῬΆΓΟῶΘ 

αἵϑ Βυρεοπῖεββ, ργοΐαριιπι οοηῖτα βίη ογασιΐα ΓορΘτλ 
ΑΡβιυυ]ογιηῖ ; πιοχ ἤμπΠῸ ΟἸΏΠ 65 1ῃ ΓΕΔ ΓΟνΘΓΒΌΠΙ 
᾿Αβριοιθῃῖ, ἔδγσγο γαροπι 4] τυροτιῖ οἰ πὰ, 

Πιβρεγάδιχας ἰμπ88, βίου ἀεογδνεγαῖ, ογα8. 
ΟἿ παιηχαθ ἀθά! νἱγεβ Πδυ8. οπληϊα 5088 

4220 ὕιτ ἰαοιαῖ, μ.}}1} τορίτη Θομοαδ88 ὈΓΙΩΓΌΠΙ. 

Α΄ ρῥυπηὰπὶ {γι ρίαχ οἀρὰϊ ἃ τα] οῖθ5 ὑπὰ 

Εα]οα πηδίθηβ, 81}15 ἤλπο ρουσγιρεῖ ἱπρ 118 ΘΒΟΆΠΩ, 

{Π σᾶγπμ68 Ὠογγεμάδ νογεηὶ Δ} Πηθπῖδ ρα ΘΓ 88 

[πιρατὶ τερεβ! Νδπηι οπποι!5 νίβ4ι6 πο 88 
225 [πουρεῖ ρορῃ}18; ΟὉ τηλστια 501] 1σοἱ ὉΓΌΙΒ 

Εχοιάϊαμι, ρσεοῃίδιας ῥα, ααλπὶ Ναπλδη ἀπιαϑῖ. 

τευσἀδημο8. ἐνου! ποβχιθ,, αἀἰνῖπίο Ζυΐμρα ἀθδίϊος υΠἰοπ Ῥγορίοσ ἐχοίβδαι [ΔΒ 

Ἡδατγίδηο υἱάδοθὶ 1 υτρεπὶ ξεπίεπιαι δ βδποίδιω. -- 

γΟΓῸ Οἷα νυἱραῖιππι ογαὶ, ἐν πυρὶ καὶ 
στοναχαῖς Ἰνδῶν γῆν Αἶθ. τε, διιεϊοτ!- 
ἰαῖε σαγοὶ : βᾶπιὶ Ἰνδῶν ῥγὸ ὅλην 5.Γ1ρ- 
511 ργίαιιβ ὑδϑῖ. ας σοηΐ. 

216. Οοἀά. ἄρξουσι : οσοττ. Ορ5. ἢε- 
πιάε οοὐἀά. ἐσίδωσί σε πάντες : ΠῸ5 ΟΟΙΤ. 

219, Αἢ πιο]ῖυ5 ἔδωχε ἢ Ὠεϊπάς οοὐὰ. 
θεὸς μόνος ὅστε ποιῆσαι : π08 σοττ. ἔχ- 
ΡΓΕβ5}5 ἰοσὺβ ἐχ Ἀροοδιυμϑῖ οδρ. 18, 
Υ. 18, “6. 

221, 544. ΥἹάοῖυν δὰ 08 τϑύξυϑ γὸ- 
ΒρΕΧΊδ86 ἀἶνι9 ΗἸρρο)γίυβ ἀ6 Απι ἢ τί δο 
68}. 52. Οοηίον 398, ς4., οἱ ἔχα. ποδίγ. 

Ἂ 

Υ͂, “ΠΡ. 8 ; ἰίδπι Ῥγαδιϊ ποῖ 84 πος νοὶ. 
222. (οαά. στησάμενος : ῃ08 (ΟΤΤ. ἴῃ 

ἤπε 8}}} σπάσαασθϑαι, τιδἰα ον σπασσάμε- 
γος αυοὰ ρῥγαορϑῖ: 8}}} πάσασθαι, πὶ 
Ὧ05. Δώσειε διιῖοεπι ὑτὸ δώσει, ὈΑΥ ΑΓΌΠΑ 
᾿τοοῖ, ΒΙΒΥΠ πιὰ ο51, υἱ σχήσειε οἵ 8ὶ- 
τα} : εἶτ. ἔχς. ἠοϑῖγ. ΥΠ1, οὰρ. ὁ. 

228, Οοἀά. βασιλῆος ἀνάγνον : ποβ 
οοῖν. Σάρκας φαγεῖν γονέων 561: τέχνών, 
οχίγοηθ ροηυγία νοὶ ἐπ υηδηΐ ἔπγοτὶς 
δρηι, 58ρ6 ΣϑσυτΥὶ ἴῃ 5860115 ΠΙΡτὶϑ, 
ΡΓΘΘΟΓ τὰ ἰπ ΑΡΟΟΔΙΥΡοΙ. Οἷν. εἰἰδηὶ 
Ἰηΐγα, 461. 
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ΣΙΒΥΛΛΙΆΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Ε. 

ἄστατε χαὶ χαχόθουλε, χαχαῖς περιχείμενε χήραις, 

ἀρχὴ καὶ χαμάτοιο καὶ ἀνθρώποις μέγα τέρμα, 
Βλαπτομένης χτίσεως χαὶ σωζομένης πάλι μοίραις, 

Υόρι χακῶν, καὶ πῆμα, καὶ ἀνθρώποις μέγα τέρμα, 
Τίς σε βροτῶν ἐπόθησε; τίς ἔνδοθεν οὐ χαλεπαίνει ; 

ἦν σοὶ τίς βασιλεὺς σεμνὸν βίον ὥλεσε ῥιφείς : 

Πάντα χκαχῶς διέθηχας, ὅλον τε καχὸν χατέχλυσας, 

Καὶ διὰ σοῦ χόσμοιο χαλαὶ πτύγες ἠλλάχθησαν.. 

Εἰς ἔριν ἡμετέρην, τυχὸν, ἄστατα ταῦτα προδάλλου. 

Πῶς δὲ λέγεις, Πείσω σε, καὶ, Εἴ τί [με] μέμφ|εαι], [αὔδα] : 

ν ποτ᾽ ἐν ἀνθρώποις λαμπρὸν σέλας ἠελίοιο, 

Σπειρομένης ἀκτῖνος ὁμοσπόνδοιο Προφητῶν" 

Γλῶσσα [μελισταγέουσα] χαλὸν πόμα πᾶσι βροτοῖσι 

Φαίνετο, καὶ προύθαινε, χαὶ ἡμέρα πᾶσιν ἔτελλε. 
Τοῦδ᾽ ἕνεκα, στενόδουλε, κακῶν ἀρχηγὲ μεγίστων, 
Καὶ ῥαμφὴ καὶ πένθος ἐλεύσεται ἥματι κείνῳ. 

ρχὴ καὶ καμάτοιο χαὶ ἀνϑρώποις μέγα τέομα, 

Βλαπτομένης κτίσεως καὶ σωζομένης πάλι μοίρης. 

Κλῦθι πιχρᾶς φήμης δυσσηχέος, ἀνδράσι πῆρα. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν Περσὶς γαῖ᾽ ἀπόσχοιτο πτολέμοιο, 
Δοιμοῦ τε, στοναχῆς τε, τότ᾽ ἔσσεται ἤματι χείνῳ 

ἰουδαίων μακάρων θεῖον γένος οὐρανιώνων, 
Οἱ περιναιετάουσι Θεοῦ πόλιν ἐν μεσογαίοις. 
ἄχρι δὲ χαὶ ἰόπης τεῖχος μέγα χυχλώσαντες, 

Ὑψόσ᾽ ἀείρονται ἄχρι καὶ νεφέων ἐρεδεννῶν. 
Οὐκέτι συρίξει σάλπιγξ πολεμόκλονον ἦχον, 

Οὐδ᾽ ἐπιμαινομέναις παλάμαις ἐχθροῦ διολοῦνται " 
ἀλλὰ ἐπιστη[ ουσι] καχῶν αἰῶνι τρόπαια. 

ἷς δέ τις ἔσσεται αὖθις ἀπ᾿ αἰθέρος ἔξοχος ἀνὴρ, 

-- 2217, κ44ᾳ. πιργθοδῖϊο ἐπ Βοιηδπι. --- 246, 5464. Ροδὶ οοπιροΞεὶῖῖα Ῥεγβδσυτι με αὶ 

υάδογιπι ρ6η5 [οἰ ϊχ εἴ ροΐδηβ γεβιγροῖ. ---- 255-259. Μεβοὶδα ἴὰης 6 οαἶο νεηϊοῖ, 
Ἰάοεια φυὶ 7655 εἰ 7οβ6, --- 

221. Απῖδα πο5 ἴῃ πα χηρσί ρο χ’-΄ 2428]. Οοἀά, ρἱογίψαο βροτός Βερεωΐϊ, 
ρᾶις, 864 ᾿π0.}}} ἰδίδαφυς τηδάεἰδ. ὑππ5 βροτῶν. 

229. Οοὐά. 'π ἤπα, μοίρης. δίπι!!Θ 4286. Οοἀά. πεῖσόν με, καὶ εἴ τί σε 
58[15 δρυὰ Ατιδιάοῃ, Πρὸς τοὺς αἰτιω- μέμφομαι, αὐδῶ : 58εἀ 6εβὶ υδεὶ ἀϊδίοριις 
μένους, 58ι}Ὁ ἄποπι:; Εἰ μὲν τῆς σωζομένης Ἐοτηδη πῖον οἱ λυΐεεδηι ; εἴ εἰαϊϊτα ἐ6- 

μοίρας εἴημεν. χαοῖιν γυἀδεε τοδροῦβηση, 
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[Ὡ514}0}}}8, ρϑύνεγβᾶ, γ28}}18 ὁρῃοχία [Δ115, 

ὕλυϑβα 8:π|ὰ} βεῃμ τὶ ἢ υχηδηο ἤπια ἰΔθογαπι, 

πὶ ΡεῚ ἴα παΐυγα ρεσγιῖ, ΓΟΓΒΌΒΩΙΘ ΓΕΟΒυΓρΡΙ, 
λ30 Ἐρῃ8 ο ρῥγποιρι πα ἀο]ογυχῃ οἱ ᾿θυΐμι8 ἸΏΡΘΏΒ, 

Ου!κ ὉΠ ἔανιϊ Ποπιο ἢ 415 ποι ἰγαβοϊϊυν ᾿πίὰ8 

ἴῃ τ 4018 ν)ῖδι), 80110 ἀε]δοῖι5, Ποποβίθ 
ΕἸπμ 1} Οτηηδ τα] πη ἴὰ Θοροτί5, οἵ θοπᾶ ροΓα 8 

Ομηηϊᾶ ; ΡῸῚ ἴθ ἱπρθη8 ᾿υγΡαῖα δϑὶ τη ἢ ]Π8 τα]. 
“35 Ἐογβδῃ οἱ ἤδδο ΥἹῖ10 ΠΟΡΡ18 χη πηδηῖϊᾶ νογίθϑ. 

Νὴ 4υ1α 815 : ᾿οάθοΓα, οἴ 1η6, δὶ ροῖε8, ἃγρα ἀϊοῖ!5 Ὁ 

Οὐυοπάδαῃι ἰογγ ρ 615 ἰὰχ ἔἰβογαὶ αἰτηδ ἐἰϊεὶ, 

γος Ῥτγορβμεοίδταμι μη π}} τα ϊδηΐα ΡῈΣ ΟΥ̓ΌΘΠΩ, 

Ῥυΐϊοῖα 41 ΡΟΡΪ18 π]βοθρδηῖ ροσαΐᾶ ; ἸαΠ 4116 
440 Ῥτορτϑάιθμβ οὐ πΠΟΙ18, Ὠ]5] ΡῸΓ ἴθ. ΔυΤΟΓΆ τηϊοαθαῖ. 

Οὐυλγα, Ο Π26 118 ἸΏΟΡΒ8, ἰδῃϊογ μη ου58 ἀο]ΟΓΆΠ,, 

ΠΠο ἴθ ρἰαάϊυδ, 6 ρεγάσδὶ ἰθπιρογε ἰποΐυϑ, 

ΕΠ 5 ὁ Ρῥγιποιριυπηάὰε πηδίοσαμη δἰ ἰΘΓΙΏ μὰ ἸΏρΡΘΏ58, 

Ῥυχὰ ρΡῈΓ ἴα παίαγα ρογιῖ, ΓΓΒ ΒΩ 6 ΓΕΒΟΓΡΊΙ. 
“45 Αὐαὶ ᾿Ἰαοι!βοδπη, ρα 5118 ἰθίογ Ἰ πηᾶ. νΟΟ ΘΠ]. 

γεγυπι δὶ [4π| 6110 Ῥεγβαγαπι ἴοσγὰ οδγοὶῖ, 

Εἰ ραβῖβ, οἱ ἰδοῦ! πλ8: ἤοο ἀδπιαπι ἰδ ροτο ογαβοοῖ 

ΘΌΓΡΒ πἀόγαπι [εἶχ οἱ ο 5 ογίδ, 

Ουα ἀϊνιπᾶπι [8118 8 Π16 (1115 ἴῃ ἰγαοῖ! 8 Ὀγθ δαὶ 
αὔο ἴϊβααδ δα ἰ"οΟΓΘᾶ ΠῚ ΠΊΌΓΟΒ ργοϊθπασὶ ἰορρθῃ, 

Αἴἰαᾷαθ 1Ρ888 ἰδπραεῖ Β. 0] 1πι1 ν ΓΟ α ΠΡ 68. 

Η!8 ποι ἰογγιθ}}} τὰ τηυσυγο Ὀ6}18 οἰθθιῖ: 

Νόοῦ Ποβι15 για] τπϑηῖρυβ ἰοἰἰϑνα ρου θηῖ : 
Πεαας 8818 το] ]δὩΐ φίθσπᾶ ἴγορϑθᾶ ΤᾺ]Π]8. 

“᾽δὉ 

249. Οοαὰ. γλῶσσα μὲν σταγέονσα νεὶ 
στυγέονσα, υδὶ (ὑΔ5ῖ. 6 ὁοη). ἀνστάζου- 
σα: ὯΟ5 σοΙΓ., οἱ υἱάς ἱπίγα, 281. 

248,54. ογϑυβ ἀπ )8πὶ ἰοοῖ!, 228,54. 
245, δῖις οοἀά. δυσσηχέος, ὑπὸ 6χ- 

ςερῖο, 4υ} δυσηχέος σοηῃΐγα τηοίτιπι. 
240. Οὐ. αἰϊᾳυ!, κεὰ ραυοίογας, περ- 

σὶς γὴ : ὯὨ08 ΠΟΙ. ᾿ 
248. υῃεο νογβυχὰ οεἰϊαι [,Δοϊ. ΕΥ̓͂, 20, 

ὯδΟ 58115 γεοῖα ἀθ ΟΝ γι β: 1815. π|6}} δὶ} 
4φιοά ροεῖδ ἐς 7υάεεῖς. 

Ἀυγδὺβ αἱ οχϑβιβίθι ΥἹΓ ΠηᾶρΊ 8, Δ ΘΕ Π6 ΓΘ Τη]85118, 

248. Οοἀά. μένος, ποῃ γένος. 
250. Οοάσχ υπιι9 Ἰόππης, πος 681 οδυ- 

88 4.ΟΠΙΐΠυ15 ΒΥ ἾΖοσὶ5 ες αυοηυς ἢδῖ υἱ 
ἴῃ Ἰουδαίοις, οἷο. 

252. ἀοἀά. εἴ ηο5 οἸ'πὶ πολεμόκτονον : 
σοΥγ. ϑίγαυν. 

258. Οοὐά. ἐχθρούς. 
254. Ο(οἀά. ἐπιστήσει τε : ποβ8 ΟΟΥΤ. 

Οἴτ. 5ἰπι}ϊῈ φυϊάάδπι ἱπίγα, 266. 
255, 5344ᾳ. θὲ δος Ἰἰοθοὸ βεπι)ιηδεῖςο, 

δει}] ΟὨγβίίδηο, υἱὰς ποῖ. 
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ὃ] παλάμας ἥπλωσεν ἐπὶ ξύλου πολυχάρπου 

ὁραίων ὁ ἄριστος, ὃς ἠέλιόν ποτε στῆσε, 

Φωνήσας ῥήσει τε καλῇ καὶ χείλεσιν ἁγνοῖς. 
Μηχέτι τείρεο θυμὸν, αἡ στήθεσσι μέγαιρε, 

460 Θειογενὴς, πάμπλουτε, μόνον πεποθημένον ἄνθος, 

Φῶς ἀγαθὸν, σεμνόν τε [θάλος] . πεποθημένον [ἔρνος] : 

Ἰουδαία χαρίεσσα, καλὴ πόλις, ἔνθεος ὕμνων. 

Οὐχέτι βακχεύσει [περὶ σὴν] χθόνα ποὺς ἀχάθαρτος 
Ἑλλήνων, διόθεσμον ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων νοῦν. 

465. ἀλλά σε κυδάλιμοι παῖδες περιτιμήσουσι, 

Καὶ μούσαις ἁγίαισιν ἐπιστησουσι] τράπεζαν, 
Παντοίαις θυσίαισι, καὶ εὐχαῖς ἐνθεοτίμοις. 
Ἐἰχ μικρᾶς στενότητος ὅσοι καμάτους ὑπέμειναν, 

Πλείονα χαὶ χαρίεντα [καλὰ πράξουσι] δίκαιοι. 

2570 Οἱ δὲ χαχὴν στείλαντες ἐπ᾽ αἰθέρα γλῶσσαν ἄθεσμον, 

Παύσονται λαλέοντες ἐναντίον ἀλλήλοισιν " 

Αὐτοὺς δὲ χρύψουσιν, ἕως κόσμος ἀλλαγῇ. : 
ἕσται δ᾽ ἐκ νεφέων ὅμδρος πυρὸς αἰθομένοιο. 
Κοὐχέτι καρπεύσουσι βροτοὶ στάχυν ἀγλαὸν ἐκ γῆς " 

275 Πάντα μὲν ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα, ἄχρι νοῆσαι 

Τὸν πρύτανιν πάντων Θεὸν ἄμθροτον αἰὲν ἐόντα 

ἀνθρώπους θνητοὺς, καὶ μηκέτι θνητὰ γεσαίρειν, 
Ν 

Μηδὲ χύνας χαὶ γῦπας, ἃ ἐγ ϑι κατέδειξε 

Σεμνύνειν στομάτεσσ᾽ [ἐνεοῖς 

Ἑὁραίων δὲ μόνων ἁγία χθὼν πάντα τάδ᾽ οἴσει, “80 

καὶ γεΐλεσι μωροῖς- 

Νᾶμα μελισταγέουσ᾽ ἀπὸ πέτρης [ἠδ᾽ ἀπὸ πηγῆς], 

Καὶ γάλα δ᾽ ἀμόρόσιον ῥεύσει πάντεσσι διχαίοις. 
Εἰς ἕνα γὰρ γενητῆρα Θεὸν μόνον ἔξοχον ὄντα 

- 259, 544. ἴδυι5 δυάδοδο, ῥτγοπιίϑβδδαυια δυάιῖ5 [6] 1.188, ἀυπὶ ἱπιρὶΐ ρταν ββὶποὶρ 
ρα δίβοϊδηϊιν. --- 

450. Οοάά. ἰηϊίο οὗ παλάμας, εἴ ἴῃ 
ὅτε πολύκαρπον : ΕἰΓΌΠΙ] υ6 ΠΟ5 ΘΟΤΤ. 

259. Αἡ ροῖϊϊυς ἢ ἐν στήθεσσι 7 ̓είπάς 
οἴλπα5 μάχαιρα ΡΓῸ μέγαιρε : ΠΟ5 ΘΟΥΤ. 

261. Οοἀὰ. σεμνόν τε τέλος ( πος 00Γ- 

τοχὶιηυ5), οἱ ἰῃ ἤμα ἄγνος (516), υδὲ 
ΒΙεεϊεῖυδ ἔρνος 6 οοη]. 

268. Οοἀά. περσῶν χθόνα : πΟ6Β οὈΥΥ. 
δουυεηῖε ϑίγυνο. Ὧδ δεξὶ οἴγ, 708] 
Ρτορϊνεΐαηι, σὰ. ὃ, ν. 11. 

204. Υ͵ν φιάοπι ἀσοῖιι πανάδεσμόν. 
2606, Οράἀἀ. καὶ μούσαις γλώσσαις 

ἁγίαισιν, μάάὲϊοὸ γλώσσαις 6α κἰοβδ» ἃς 
ἀεῖπάε ἐπιστήσονται, ρετίχαε εἰπο τρά- 
πεζαν, 4υοἀ υηϊ5 δὐάϊϊ : πο5 ἐοττ. ΟΡ. 
ΒΌΡΓα, 254. ᾿ 

268. θυίΐα ἐνθεοτίμοις ἐχοπιρὶο εὐτεῖ 
ἷπ Ἰεχίοἱβ, τοϊεραὶ ϑίγαν. εὐχαῖσιν θεο- 
τίμοις : δοὲ εἶν. «ἀρτὰ 262, οἱ ΠῚ, 295, 
489. 
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Βιβίθη  αὺὶ τυρτέετα φυομάδπι ἄγθογα ραἰ πΊ88, 
Οριϊμβ Ηδρτεοθ 5000}18, ουἱϊ 8ιβῖθγα 8016 }} 

Εα5 ἔυθσὶῖ ρυγΙ5 [8018 οἵ νόθα νϑγεπάᾶ. 
Ὀεβὶμθ ͵8πὶ ἸΟΠΡῚ5 ΟΓΌΟΙΑΥΙ ρΘοίογἃ ΟὈΓΊΒ, 

,“6ο θινὰ σεῆυ5, ἰοσυρ] 65, υπὶ ἀ!εοῖς Πδο ἢοδ, 
ἴμαχ θομπᾶ, ρἰδπῖα ἀδοογᾷ, ρ115 νθ ΓΑ 116 ρΟΓΠΊΘΩ, 
ὕτ58 ᾿υἀσθα. ΒομδΠ8 ΒΕ ΙΏΡΟΥ ΟΘ] 6β1}0ὺ8 ΠὙΤΊΏ18. 
Νοη [πὶ Ῥογβαγαχμῃ ἴᾳἃ Ρ68 ΠΩΡυΤΓΒ Ἰἢ ἄγνᾶ, 
Νοι Οτεουβ ΤΟΥ Ἰηναάσδῖ, ΘΟΠμΟΟΓΟΙΒθ8 ΙΓ]. 
564 ἴ6 παϊογ μι νου τὰ ᾿ποὶ ἴὰ ργο 68, 

Εἰ βαποίιπι πιοάπϊαῖα Πδο τη6]05, δχϑίγυδι ἈΓΆΏΣ, 

ΟπλΙβΘὨΙ840.6 ΒΔ ΟΓΙΒ, ρΓΘΟΙΡὰ5 νοϊίβας 1411. 
Ἀευ8 ἴῃ ΔΗρΡΊ 5118 ἀιτοβ ΄Ζυϊουπηααςδ ἰάθοΓῈ8 

Ῥεσιυοσίηϊ, ἴὰπο ρίυγα ἔδγεηΐ πλϑ] ]ογάχαθδ }11811. 
270 Οὐἱϊ νεγὸ δυάδοθηι ρου δηῖογ ᾿ῃ οἴμεγα ΠἸπρυδπι 

ἡαοιϊατγιηῖ, ποπ ᾽πὶ σοηνιοῖα πιυῖαα ἔπηάοηι, 
ϑ64,, ἀπὶ 811 ἔΔ6168 τη] σοηνοσβᾶ, ἰδιθαηὶ. 

Περὶ αδὶ ᾿ἸΠσΘ 518 ἀθ πὰ Ιθ5 Ἰρτιθιι5 ἘΠ] 6Γ ; 

Τα μεθ ἀξοογρθηῖ ΠΟΙ] Π65 6] ]ΠΓῚΒ ἈΓΙΒί8Β, 

“Ὁ Νεὸο βαῖιο Βεῖ, ῃ60 ζαῖ!ο, ἀὰπὶ σϑηιϑ ΟΠΊΠ6 

(ορσηοβοδῖ πχοτγῖα]ς Ὠδιη, 401 οαποῖα ρσΡογηδὶ ; 

5018 αἱ 1066 νἹΓῖ8, Π60 [8Ππ| ρεγαγα οοἸδηίυΓ, 
Αἷἱ οΆη18, δὰϊ νυ] τυγ, ααογαπι αἰοίανι!ϊ ΠΟΠΟΓΕΒ 

ΤΕ σγριὰβ νδῃ!8 14}0115 ἀίχιῃ οὔθ ργοίδῃο. 
“80 Ηδρτιϑ γογο 80}185 ἤσος ομληλα 1618 

ϑαποία ἰεγεῖ, πλ6}}18 ἰδῖ!ο 65 6 ΓυρΊΡὺ8 δίας 
ἘοΠΈΡαΒ; οἱ νοῦ β ππδηδραμηῖὶ ἰδοῖθα, 81], 
Ῥοοσαΐα, 4.615 56 ΡΕΣ ροϑιῖδ 6ϑἴ ἴπ πυμηϊηδ 8010 

269. ἀοἀά. καλὸν ἄρξουσι : πΠο5 (ΟΥΤ. 
410. Οοἀά. ρίεγίχυε οἱ δὲ χαχοί, εἰ ἰῃ 

- μπὲ ᾳφυϊάδη; ἀθέσμως. 
212. Ὀϊδρίίοεὶ ἀλλαγή, πιράϊα ρτο- 

ἀυεῖδ; 5εἀ ἴΔ|18Δ ρεοσδῃϊ ΠΟῚ ΣΆΓΟ 5:0γ]- 
᾿ἰδῖ : εἶν. ἔχς. ΥἹΙ. 

215. (οάἀά. νοήσῃ; 8111 νοήσει, Οδἱ πο5 
νοῆσαι. Οἴγ. δυρτα, θ5, εἰ 1Π]|, 195. 

216,,. 5864. ᾿ταϊιαιὶο ῬΓοσσπιὶὶ ταδηϊοϑῖδ. 
418, δ4ᾳ. Οοπίον γος αι. θ0, 544. 
219. Οοἀὰ. στομάτεσσι νέοις, ΑἰΪϊὶ 

νόοις, Ὁδὶ Ὧο6 ἐνεοῖς 6 νἱτὶ ἀοεῖΐ οου]66- 

ἴυγα, ποῦ ἴδπιθῃ οογίδ, ΑἸ χυδηὰο κ5ιν- 
Ρἰσδθαίοον στομάτεσσιν ἑοῖς, υἱὐ ΑΙδὲ 
ἐδάφεσσιν ἑοῖς, ΥΠΠ],.40. 

280, 544. ἤδροει ἢυης εἴ ἄυο 544. [,Δ6- 
ἰδπίϊας, Υ11, οαρ. 24, εχ 400 ἸΘΟΙ ΟΠ ΟΣ 

ἢ υ)υ5 ἰοςὶ τεϊεοϊηιυδ : δ: οϑὰά. οπχη 685 
ἑδραίων δὲ χθὼν ἁγί᾽ ἔσται. 

281. Οοἀά. μελισταγέος, ρτὸ ᾳφυο]μαεῖ. 
μέλιτος, ἔγαοῖο ΝΟΥ : 08 ΟΟΥΡ, υἱ δΌρΡΓΑ, 
289. Βεϊπάς ἰἰάεπι ἀπὸ πέτρης χαὶ διὰ 
γλώσσης : 5εἀ [,Δοῖ. υἱ πο8. 

282. ἴ,δεῖ. καὶ γάλα τ᾿ ἀμόροσίης. 
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ἤλπισαν, εὐσεδίην μεγάλην καὶ πίστιν ἔχοντες. 

“85 ἀλλὰ τί δή μοι ταῦτα νόος σοφὸς ἐγγυαλίζει ; 

ἄρτι δέ σε, τλήμων ἀσίη, κατοδύρομαι οἰκτρῶς, 

Καὶ γένος Ἰώνων, Καρῶν, Λυδῶν πολυχρύσων. 
Αἱ αἵ, Σάρδεις - αἵ αἵ, καὶ πολυήρατε 'Γράλλις " 

Αἴ αἷ, Λαοδίκεια, χαλὴ πόλι" ὡς ἀπολεῖσθε 

200 Σεεισμοῖς ὀλλύμεναί τε, καὶ εἰς κόνιν ἀλλαχθεῖδσαι. 
ἀσσίδι τῇ δνοφερῇ δι ΣΙ τὸ, 2. οὶ,» ἧς, ἀρ. νες εἴξας 

ἀρτέμιδος σηχὸς ᾿ἰφέσου πηγνύμενος . Ἰ; ον 

Χάσματι καὶ σεισμοῖσί ποθ᾽ ἵξεται εἰς ἅλα δεινὴν 
Πρηνὴς, ἠδ᾽ ὅτε νῆας ἐπικλύζουσιν ἄελλαι. 
: ν 

“05 Υὕπτια δ᾽ οἰμώξει ἔφεσος, κλαίουσα παρ᾽ ὄχθαις, 
Καὶ νηὸν ζητοῦσα τὸν οὐχέτι ναιετάοντα. 

Καὶ τότε θυμωθεὶς Θεὸς ἄφθιτος, αἰθέρι ναίων, 
Οὐρανόϑεν πρηστῆρα βαλεῖ χατὰ χρατὸς ἀναγνου. 
ἀντὶ δὲ χειμῶνος θέρος ἔσσεται ἥματι τῷδε. 

300 Καὶ τότε δὴ μετέπειτ᾽ ἔσται ἄνδρεσσι βροτοῖσιν “" 
ἐξολέσει γὰρ πάντας ἀναιδέας ὑψικέραυνος 

Βρονταῖς, ἀστεροπαῖς τε, κεραυνοῖς τὲ φλεγέθουσιν, 

ἀνὸ ράσι δυσμενέεσσι, καὶ ὡς ἀσεδεῖς ὁλοθρεύσει, 

ὥστε μένειν νέκνας κατὰ γῆς πλέονας ψαμάθοιο. 
305 ἥξει γὰρ καὶ Σμύρνα, ἑὸν κλαίουσα [Σάμορνον], 

Εἰς ἐξφέσοιο πύλας, καὶ αὐτὴ μᾶλλον ὀλεῖται. 

Κύμη δ᾽ ἡ μωρὰ, σὺν νάμασι τοῖς θεοπνεύστοις, 

ἐν παλάμῃσι θεῶν, ἀνδρῶν [τ᾽] ἀδίκων καὶ ἀθέσμων, 
Ῥιφεῖο᾽, οὐχέτι [τόσσον] ἐς αἰθέρα [χάρμα] προδώσει" 

310 ἀλλὰ μενεῖ νεχρὰ ἐν νάμασι Κυμαίοισι. 

Καὶ τότ᾽ ἀναιάξουσιν ὁμοῦ κακότητα μένοντες. 

Εἰδήσει σημεῖον ἔχων, ἀνθ᾽ ὧν ἐμόγησε, 

-- 285-296. Μαϊα ραγαῖα πλ0} 115. Α51:- ΜΙμοτὶς υτθίθυ. --- 291, 564. [τὰ δεὶ εἴϊιδα 

ἐπ ΟἿΏΠ65 Ωρ Ι05. --- 805, 544. Ἀυγου: ἴῃ Α5|: ΜΙΠοΥ 5. υγθ5, 4} }8 ἰηϑογὶδ πιδὶθ 

Οογογγᾶ. --- 

286. ογβιιβ 8185 γαουγϑυγιβ, Υἱ], κ292. 8:1. οἵῆηθβ, ὅπ τυ ἶ10. 
114, Εἴ ΧΙ, 121. 298. Οοαὐά. ἥξεται. [μι ἤπα, νἱάδ ηυπὶ 

288. Αῃ σοι ργὸ καί ἰερεπάινιπι ἢ ΤῺ 8}15 εἰς ἅλα δῖαν, αἱ δυρτγα, 151. 
291. Οοἀάά. ἀσσία, νἱά οἰ σοὶ ρτο Ἀσίᾳ; κ1294. Απ νοῦ φυοὰ (Δοῖ. οσοη]δοοταῖ, 

ηοὸ5 σοΥτ. θοῖημάα πδ] ἰδουπδπ γο φαΐ ὡς ὅτε 
οοἀά. δάἀάεοιαηὶ, λυδῶν τε πολυχρύσων, 295, 544. Ἠδβοὶ οβ ἀυο νεῦβιι5 (]6- 
τηδῖς ας γοϊγαοῖϊυπι 6 υϑγει 287. [6 Π8 ΑἸεχδπάγιπιιβ, Ῥγοινερί. ἢ 4, υδὶ 
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ϑΡ658 νίναχ, ὈἰδἰαΒ4 16 ΔΠ1Π118 ἱπηπιοῖα, Βά65406. 
“8 564 4υ14 πι6 ΒΔρΊ6 8 }υΡεῖ μδὸ ργοίιμάδγε ρβοίυβἢ 

Τα, ἴθ, Αβια ᾿πέϑ]χ, {1811 ἀθρίοτο υσγεῖδ, 

Ιοηυμη4υθ ροηυ8, (λγαβαθδ, δυσόηας ροϊοηῖα8 
1,γάοδ. κι, δαγάθϑ] δἤει 101, ΤΑ }18 ἀπιοθηᾶ ' 

Εδεὺ, 1δοάϊοοδα ρ]δοθηβ! Ὗο8 ααρρα δά 8 
490 

Επ ᾿Ἰοροῦγοϑο Αϑι.. 

Ἐνουβεδ Ὠυϊδηῖθ 8010, ἴῃ Οἰπογοθαας γοάδοϊῖϑ. 

Αϑὶ Εγρβαεβι οἰδγιμπι Πιδμ δ ΠΟΠΉΙΠ 6 Δ. Πὶ 
ΝοιΡυβ οἱ ναϑῖο ΒΟΥ ΤηᾶΓα δια δὲ Ὠϊδῖι 
Ῥγίξοθρβ, υἱ πᾶνε8 Ζυοπαδπι Βα ρογδηΐα Ῥγοοοἶία. 

405 ρβ88 αοθηβ Ερβεβιιδ ἀεβεγία δὰ ᾿ἰΐοσγὰ θρίι, 
Τειρίδφυς, που 0}}} ροβίμας δάδυπαδ, τεχυϊγοῖ. 

Ταηο ᾿παϊρτιαίυθ Ποὺ ᾿Ππππιογία} 18, Δ Ὁ α]ῖο 
ΖἜιΒεγε, ἤδρταμπι ἐθγιεῖ οαρίτα παργοθᾶ ἰεΪο : 
Ῥγοᾳᾷθ Πίεπια δχϑιβίεϊ ΒῈ 1118 ἴὰ ΠΟ ἰΘΙΠΡΟΥΊΒ 8651118. 

300 Εἰ βίπῦὰ μυιπηαηθο πδῃὶ πόθο ομηπΐα ρσΘΩ1Ι : 
ϑοιΠοοῖ ΔΙ ΡοΐΘ 8 ῬΘΓΪ ΓΒ ΟΡΡΥΙΠπιδῖ ΟΠ 68 

Ἑαϊρυγθυβ, ἰοπιίτυσας, εἴ ογεῦτο ΕΪ ΤΏ] Π15 Ἰρτιο; 

Ηοϑβι1}165 ρεγάειϊ ρορυ]οβ δἴ4αε ἱπιρὶα οογάδ, 
ὕι το} 18 )4πὶ ρίαυτα οαάδανοτγα ροτίδϊ ἈΥΘΏ]8Β. 

305 Ουϊρρε εἰ ϑιργγηᾶ δυυπι νοηϊθὶ ΘΟ Ζυθβία ΘΠ ΟΥΠΠ πη 

Αὰ ροτῖδβ Ερῇδβὶ, μ66 8608 1ρ88 ρεγΡὶ,. 

Ουπ)ᾶ δυΐοπι ἀδηλθηβ, οὔτ Ρ]ΘὨ 8 ὨυτΏ1Π6 ᾿γιηρἢ!8, 
Θέ ΥΟΓΌΠῚ ΠΔ ΠΡ 5 ΒΟ] ΓΑ ΟΓ ΠῚ 6 ΥἹΓΟΓΆΠΙ 
ἨεἸοοῖα, οἱ 1118 [8 πὶ Ὠθβοῖα οδη 018 ΔΌ ΓΑΒ 

210 Ἀσπιρεγθ, Ουπιεῖβ ἱπη δ} πηογίαϑ ᾿γτηρ 8. 
. Α, 

Ομημα8 ἴθπο ᾿πηλδηα ρΘη,, Ὠἴ ἴδγγογα Τ]ΔΙΟΓΌΠΊ, 

Ουυχι ρεῃὰβ ᾿᾿νίϑαπι (ὈηΔΙΤΌΠΙ οἴ ἸΠ] 4 8 ΡΓΟΡΑΡῸ 

εὐπὶ οοὐά, ὕπτια ᾿ερὶϊ, πο 1 6 ρῥγὸ ὑπτία, 
εἰευῖ ΠΠ1],| 888, ἔρημα ῥτγοὸ ἔρημος. θυ! 
ὙΕΙῸ δὲ σδρίδίυν δάνεγ! υἱοὸθ., « βιρὶ- 
ἨΪδ ΤΩΔΉ 1.8,» ΡΓῸ ὑπτίωςἢ 

298. Οοἀὰ. κατὰ χράτος ἀνάγνους : 
ὯΟδ (ΟΥΤ., Ὠδιβαυεῖο ᾿δηηθη ργϑουηῖαο. 

299. ε ἱοπιρεδίδῖυπι ροττα ἴδ] 00 6 
δ τυηἀϊ ἤησδπι, εἴτ. Υ111, 214: 1], 151. 

402. Ῥγ, βροντῷ τε στεροπαῖς τε. 
808. Ορ5. ἄνδρας δυσμενέας τε το- 

βετιρεὶϊ δ σοι]. 

806. Οοἀά. ἴῃ ὅπ6 λυχοῦργον, ῥΓῸ 
40 πο5 6 οοη). Σάμορνον, δΔυάδεϊετ αιιΐ- 
ἄδπ : 38εἀ νἱὰ6 ποῖ. 

801. Αδἰαῖϊοδ5 ργοοῦ ἀμθῖο (ἰπ)88 
᾿η16}Πρὶϊ : 5864 νἱάα ποῖ, 

808. Ῥοκὶ ἀνδρῶν ἀφδοδῖ τε ἴῃ Ἄοοἀά. 
809. Οοἀά. τὸ σόν ῥτο τόσσον, εἰ 

ἅρμα ὕτὸ χάρμα : υἱγυπιάιια ΠῸ5 σΟΥν, 
811. Οοἀά. ἀνέξουσι : πο5 ΘΟΓΓ. 
812. ἀοἀά. εἰδήση ὕγοὸ εἰδήσει. ΠΠ ἄρ πὰ 

ἴῃ νεῦϑὺ5 ἤπε δοηϑυτῃ οἰδυάιιηί. 

12 

οὐρα 
“ 
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Κυιλαίων δῆμος χαλεπὸς χαὶ φῦλον ἀηδές. 

ΕἾθ᾽ ὅταν αἰάξωσι χαχὴν χθόνα τεφρωθεῖσαν, 

21:5 Λέσβος ἐπ᾽ Ἡριδανὸν αἰώνιον ἐξαπολεῖται. 

Αἱ αἴ σοι, Κέρκυρα, καλὴ πόλι, παύεο κῶμον. 

Καὶ, ἱεράπολι, γαῖα μόνη πλούτῳ μιγεῖσα, 
ἕξεις, ὃν πεπόθηκας ἔχειν, χῶρον πολύδακρυν, 

Εἰς γῆν χωσαμένη παρὰ χεύμασι Θερμώδοντος. 

220 Πετροφυὴς Τρίπολίς τε, παρ᾽ ὕδασι Μαιάνδροιο, 
Κύματι νυχτερινοῖσιν ὑπ᾽ ἠόνι χληρωθεῖσα, 
ἄρδην ἐξολέσει σε Θεοῦ [χόλος, ἥ τ᾽ ἀπόνοια]. 

Μή μ᾽ ἐθέλουσαν ἑλεῖν Φοίδου τὴν γείτονα χώραν. 
Μίλετον͵ τρυφερὴν ἀπολεῖ πρηστήρ ποτ᾽ ἄνωθεν, 

3.5 Ανθ᾽ ὧν εἵλετο τὴν Φοίδου δολόεσσαν ἀοιδὴν . 
Τήν τε σοφὴν ἀνδρῶν μελέτην καὶ σώφρονα βουλήν. 

ἵλαθι, παγγενέτωρ, τρυφερῇ χθονὶ τῇ πολυχάρπῳ 
Ἰουδαία μεγάλη, ἵνα σὰς γνώμας ἐπίδωμεν. 

'Γαύτην γὰρ πρώτην ἔγνως; Θεὸς, ἐν γαρίτεσσιν, 

330 ἘἙὶς τὸ δοκεῖν προχάρισμα τεὸν πάντεσσι βροτοῖσιν 

Εἶναι, καὶ προσέχειν, οἷον Θεὸς ἐγγυάλιξεν. 

ἱμείρω τριτάλαινα τὰ Θρηχῶν ἔργα ἰδέσθαι, 
Καὶ τεῖχος διθάλασσον ὑπ᾽ ἀέρος ἐν χονίησι 

Συρόμενον ποταμηδὸν ἐπ᾽ ἰχθυόεντι κολύμῤῳ. 
335 . λλήσποντε τάλαν, ζεύξει ποτέ σ᾽ Ἀσσυρίων παῖς. 

Εἰς σὲ μάχη Θρηχῶν, καί σου σθένος ἐξαλαπαξει. 

Τήν τε Μακηδονίην βασιλεὺς Αἰγύπτιος αἱρεῖ. 

Καὶ χλίμα βαρθαρικὸν ῥίψει σθένος ἡγεμονήων. 
Λυδοὶ καὶ Γαλάται, Παμφύλιοι ἐν Πισοίδησι 

340 Πανδημεὶ χρατέουσι κακὴν ἔριν ὁπλισθέντες. 
ἰταλίη τριτάλαινα, μενεῖς πανέρημος, ἄκλανοτος, 

ἕν γαίῃ θαλερῇ, ὁλοὸν δάπος ἐξαπολέσθαι. 

-- 321, 544ᾳ. Συάκεθ οὐυβχιια οἰνιθυβ ἀνία ἱπιρϊοταῖαγ οἰοιηθηῖίδ. --- 882, 564. 

πὰ Τιιγαοὰς ἃ] οϑσὰς οσοἰἀδιιία]ο5. --- 841, 54. [114}155 πηρεοπάδης εχἰτἰιπὶ. --- 

314, Οοἀά. εἶθ᾽ ὅταν ἕξουσι : πο5 ποῃ εβὶ ἰδηἰαηάππι. 1,ἰςεητα χυὶρρε δὲ- 
ΠΟΓΓ. υ.} πα εϑῖ, αἱ ἴῃ ἐμίγη, ᾿μἴτα, 889 : ον. 

810. Οοἀά. κώμην, υηάδ πος χῶμον, ἔχο. ποεῖν. ΥΠ]. 
ΒΥωηϊαχὶ πιᾶὶα, βοὰ ΒΙΌΎ πᾶ : εἶν. ΠΠ], 818. Οοὐὲ. πεποίηχα νεὶ πεποίηκας: 
295, 409, οἱ Ἰηΐτα 398. Ἄοοστ. Ορβ. 

811. Μιγεῖσα, πυδγανδ τ ῥγοάμιοῖο, 821. Ορ8. πληρωθεῖσα, ε οσπ).: 5οἱ 
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Ῥωπδγαπὶ ἃρποβοεῖ, ΠΟΙ 4.88 ΠΩΡΓΌΡ, 5] τι). 
Οὐυδ 56:η6] 1ῃ ΟἸἤθγαδ νογβα, ἀθίῃ 'ρβ8 ρει 

318 [,βθυβ 'ῃ Εγιἀδηιπη τἴθσπα ἀθιηθυβᾶ ΓᾺΪΠᾶ. 

ἤρα, Οὐγογγα, ἘΡι. ρυ]ομογγίπηα ' ἀδδβίμα [δϑίυϑ. 

Τυφσυο, Ἠ!ογαροΪ!, ἰογτα ἀυγὸ οοχηρδοῖδ, [ΘΠ 6018 

Ουδπι πἰπλ15 ορίαϑι! Β646η), τηἰβογαπεδ, ἰὰοαὰ6 

Πείοάϊεγα 5οΪο, ργορα Πυμπλπα ΤΠ οἀοηί8. 

32. Νεὸ πιῆ, ο Ττρο 8, ΜΙ δπάτγὶ δὰ Πυ πη η!5 ἀπά 68, 

ΟΡτυῖᾶ ρεϊγοβαμι ποοίυγη!5 Πα οΕ 8 ΟΥ̓Δ, 

Ευπαϊῖυ8, ἰγαβοθηῖο ἤδο, πιο βΆ ΡΘΓ8 ἜΧΒραβ. 

Νε πιῈ ἅἀπαυδιῃ ἰεπθαῖ ΡΏωΡο σοπίιογιηηᾶ (68! 
ὕτοει δηϊπι πιο] ΐοπὶ ΔΠ]οῖαπὶ οχ οίμοσγο ἴσο, 

915 Νεαυϊοχυδπι ῬΒΟΙ !]6οἰὰ ἀϊοῖα βοοιίδπι, 

Ργυάεπίυπιααο ἃτίοβ Ποπηπατη, ΟὈΓΆΒΩΊ6 ΒΑΡΆΟΘΘΒ. 
Ῥᾶγοβ, ο οπηῃ!ροΐθῃβ, 6} ὉἸ ρᾶγοθ ἔδγαοὶ, 

δυάδα ταᾶσηα, ΠΟΡῚΒ αἱ βᾶποῖδ ραϊοβοδηῖ 
Οομ51}} ἀδοτοῖα τὰ]. Οαὐΐρρα μᾶπο ΕἸ] ρῥυϊπηδπ) 

Ὅ30 Τμοριβῖϊ βεάθῃ, πιογία] 65 αἱ ἴὰα ποβοδηϊ 
Βερπᾶ, βοϊδηῖχας ἴα }5 4υᾶπ| βἰμϊ Πογθηῖια ἀοῃ δ. 

[πίεἢχ ἀνθὸ Τ σϑοι πὶ βρθοίδγα ἰΔΡΌΓΘΒ, 
Ετ πιυγαπι ὈἰΠΊΔΓ τι οὰτ ἰυγθῖπς ρυ]νογαϊεηῖο 

Ῥιβοοβὰβ ρὲ γ 84088 Δργορίυπι, Ππ 118 Ἰῃ 51. 
435 Ταρῦογ Αβϑυγιυβ ἀθνὶποῖοῖ, Ηο]] βροπηίο : 

Τε νιγεβαας ἰυ88 ρεγάσϊ ρυρτιᾶ ἀβρεγὰ ΤὨγδοιπι. 
Βεόχαὰθ Μασοήοῃι!οβ ᾿ργρίϊαβ ΟρρΓΙπιεὶ οἰ ΠῚ, 
νιπχας ἀσοὰπι Ἰορα δάἀνθῃὶ θη 8 νἱ8 θΆγρατα ἔγαπραεῖ. 
Ῥδμρ  ν]}1 εἱ Ριβιά, {γι} Οαἰαίααπα ΓΘ 118 

340 Ὠ᾿551}115 ἰοϊδ5 πη τἰθπὶ ἴῃ ργθ α σοῃῖεβ. 
[τα] τὰ ̓ πξε! χ, νᾶοῦᾶ δἴψας ᾿ηΠοῖα ΠηΔΏΘΌΙ5, 

Τεγτὰ ἀἴὰ ΠΟγ μ8, πο {Γ181] ρογάϊα [αῖο. 

ν} 

ἀείεπαϊ! ροϊεεῖ χληρωθεῖσα, ἴδπάυαᾶπι 829. Οοαά. ἔγνω : πο58 ΠοΥΓ. ΟἹ τεόν 
« ἀοφιἰπαῖδ, δογῖε δἰτγ} εἃ ». αιοά φδαυΐτιν. 

422, Οοἀά. θεοῖο ποθή τε πρόνοια, 885. δίπλα Ομοσηδοῦῖ!, ἰαπαηδπὶ οχ 
υπάδ πο5 οἰΐῃῃ Θεοῦ χόλος ἦ τε πρόνοια. Μυδβθο, οτδου πὶ δρυὰ ἤκδτγοάι. ΥἹ1, (ὁ: 
βθυοὰ πιιης Ξβυρρίεϊυγ, ταϑὶ 5 βαπα, βδοὰ Ἔλεγε τόν τε Ἑλλήσποντον ὡς ζεὺ- 
ἰρδῦξη. 4Ζυοχιδ ἱποεγίυπ). Χόλος ἀε τὰ χθῆναι γρεὸν εἴη ὑπὸ ἀνδρὸς Πέρσεω. 
θεὶ ἀρυὰ δι" γ}} 5185 ἔγθιιει5 εδὶ, αἴίψια. 840. Απ χρανέουσι νοΐ κραίνουσι ἢ 
εἰϊλτι ἀμεοϊιϊα,, οὔιῖ5580 )6ὶ ποπῖπα, υἱ 842. Οὐὐδχ τπ18 οἱ ἰοῦ, οἴ Πο5 δἷϊ- 

ἱπίτα, 8312. υδηάο, δάχος, « πιοποῖγυπι » : 4 δάπος 
221. Ὑο εραῖ ϑίγυν. τραφερῇ. οϑὶ ὕτὸ δάπεδον, υἱ εὐρτα, 92 (015) ἴῃ 
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ἔσται δ᾽ αἰθέριον [ἀνὰ] οὐρανὸν εὐρὺν ὕπερθεν 
Βρούτηδὸν χελάδημα, Θεοῦ φωνὴν ἐπακοῦσαι. 

345 Πελίου δ᾽ αὐτοῦ φλόγες ἄφθιτοι οὐχέτ᾽ ἔσονται, 
Οὐδὲ σεληναίης λαμπρὸν φάος ἔσσεται αὖθις, 

γστατίῳ καιρῷ, ὁπόταν Θεὸς ἡγεμονεύση. 
Πάντα [μελανθείη] .« σχοτίη δ᾽ ἔσται χατὰ γαῖαν, 

Καὶ τυφλοὶ μέροπες, θῆρές τε χαχοὶ, χαὶ ὀϊζύς. 

350 Βσσεται ἦμαρ ἐκεῖνο χρόνον πολὶν, ὥστε νοῆσαι 

Αὐτὸν ἄνακτα Θεὸν πανεπίσχοπον οὐρανόθι πρό. 

Αὐτὸς δυσμενέας δ᾽ ἄνδρας τότε οὐχ ἐλεήσει, 

ἀρνῶν ἠδ᾽ ὀΐων μόσχων τ᾽ ἀγέλας ἐριμύχων 

ἔχθυσιάζοντας. μόσχων μεγάλων χεροχρύσων, 

355 ἀψύχοις θ᾽ Ἑρμαῖς χαὶ τοῖς λιθίνοισι θεοῖσιν. 

Ἡ γείσθω δὲ θέμις σοφίης καὶ δόξα δικαίων, 
Μήποτε θυμωθεὶς Θεὸς ἄψθιτος ἐξαπολέσσῃ. 

Δεῖ στέργειν γενετῆρα Θεὸν, σοφὸν, αἰὲν ἐόντα, 
Μὴ γένος ἀνθρώπων βιότου χαὶ πάντας ὀλέσση. 

36ο σσεται ὑστατίῳ χαιρῷ περὶ τέρμα σελήνης 
Κοσμομανὴς πόλεμος χαὶ ἐπίχλοπος ἐν δολότητι. 

ἥξει δ' ἐχ περάτων γαίης μητροχτόνος «ἀνὴρ, 

Φεύγων, ἠδὲ νόῳ ὀξύστομα μερμηρίζων, 

ς πᾶσαν γαῖαν χαθελεῖ, καὶ πάντα χρατήσει, 

265 Πάντων τ᾽ ἀνθρώπων φρονιμώτερα πάντα νοήσει, 
τ ’ ’᾽ 4 Α ΄ὦΉ ΄’ ΓΩΣ 

Ης χάριν ὦλετό τ᾽ αὐτὸς, ἕλεῖ ταύτην παραχρῆμα, 
Ανὸ ρᾶς τ᾽ ἐξολέσει πο)λοὺς, μεγάλους τε τυράνγους., 

Πάντας τ᾽ ἐυπρήσει, ὡς [νή]ποτε ἄλλος ἐποίει, 

Τοὺς δ᾽ αὖ πεπτηῶτας ἀνορθώσει διὰ ζῆλον. 

ἔσται δ᾽ ἐχ δυσμῶν πόλεμος πολὺς ἀνθρώποισι ' 

Ῥεύσει δ᾽ αἵματος ὄχθος ἕως ποταμῶν βαθυδίνων " 

-- 343, "44. Ἰγὰ εὶ ἴῃ Ἰἀο]οἸαῖγαβ Ὄχϑύσυγδ. --- 360, 844. ϑὅμὺ ἤποπι ἰυπῶ (ηοι,, 

αἱ ἰμΐτα, δὰ ἤμποπι 50115, Υ. 415), ΡῈ] ]ὰ μὲσ ογθδετλ ἀεδευϊεπῖ, Απιὶο τοῖο τεξες 
αίωυΐος (ΑὨϊοηΐηο5) ἰμ Μαδοθάοηϊα ἀερε!]δπῖα. --- 

[γαζυιθηῖο τυδη 8ΟΥρ] Β6γῸ ταροσιὶ, Εγὶϊ 
ἰσϊ τον μδοο νοχ ἰεχὶςὶβ δἀἀθηάδ. 

848. Οοαά. 411 αἰθέρος οὐρανὸς εὑ- 
ούς, 4}}} αἰθέριον οὐρανοῦ εὑρύ : πο5 
οοΥγ. δὶ δυΐεπι οὐρανὸς εὑρὺς ὕπερθεν 
εχ ἢεκίοάο, Τοος. 840. 

848. Οοἀὐά. μελαιναίν,, 4ιοά [ΟΡ ες- 

ἴυ5 ἰυογὶ ἔγιιδῖγα υόϊθρδὶ : πῸ8 ΟΘΟΙΤ. 
8350. [1 ὥστε νοῆσαι οἷ᾽ ἃ γ6ΓῸ 86Ώδι: 

ΔΟΓΓΑΥΘΓΩΠΊΌΒ; γοβὶ ρυΐπιυ ἐπ οὐγ. ροεῖ. 
Οἴν. ουὐρταᾶ, 65, οἱ ἱπίτα, 450, 414, 
οἰϊαπὶ 215. 

851, 544. [,μοῖ. ἀξ [τὰ θεὶ, οδρ. 28, 
ἢυῃς εἴ ἀν 44. νεγϑι5 οἰϊδῖ, δ᾽ ἴον δυΐεπι 
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Αϑῖ Ἰπρθἢ8 βιιρτα 0861} οοῆναχα ΒΟΏΔΌΙΪ 
Ὗοχ ἰομπιῖγυβ, νοοοϑῃ αἱ ογεάδβ διιάϊγο ᾿ΓΟΏΔΏ 18. 

6 ΠΟ6ὰ6 ͵8πὶ 5018 Πδηηπα ἱποογγαρία ποδὶ, 
Νεβο ίδοα ποοίυγηδ ποθ οι ἈπΆΡ1}6 βἰάυ8, 

Ουυμ Πεὺβ ἐχίγοηιο ΓορΈ Δ 1 ΘΙ ρΟΓΘ; 564 ἴὰπὰ 
Οπηπία ρδγ ᾿ἰθγγαβ ο8]ρῸ βρί8βι ἴθηθθὶ!, 

Αἴφαα Ὠοπλπυῖπι οἕδο] ροπλῖυ8, ρΡΙΔΠρΡΌΓαΙ6 [ἘΓΑΓΌΠΑ. 
350 ᾿οηρὰ αυϊάδηι, ἰοηρα 1} ἀ165, ποβοδίαγ αἱ 'Ρ086 

Ἀδοχ Πειβ Ὅχοοΐβο νη θη ἀ6 οὐΐπλῖπο 6]. 

Νεο νϑσοὸ ἴχψπο 1116 βιοβ τ ἰβογαθῖιαν Ποβίθϑ. 

Ἐγυβίγα οναπὶ Δρπογυτηχαθ στοραβ ν] 5416 ΟΥΙΘΠ 5 

θυ πηδοϊδηϊ ΔΥΒ, ὙἹ 1] 05 Δι γαῖα ρογθηῖο8 
550 Οὐτησδ. ἀ115 ΔΙ Π28 νδοι}}8 οἵ ἱπαηιθι5 ΗΓΒ. 

Αἱ νοδίβ, 1181}, 25 οἱ βαριθῃια ργοϑιηῖ, 

Νε Πεὺβ ἰἴθγηι8 πιο ᾶ νο8 Οῤρυὶπιδὶ ἱγὰ, 
Νονε ρεμιβ, συδηίΐαπι 681, Ποπιῖπαπῃ {ΠΟΥ 8 0116 ρεγααῖ. 

Ησμῃο σοΠ "1 εἰθγηαπι, 58 ποῖ πΠΊ, ΓΟΓαΠΊ 4.6 ρᾶγεπίθηι. 

360 Τεπιριιβ 8 οχίγοππι οἱ ἰπ πιὸ [8πὶ ἢπε 50} 1Ρ80, 

ΒΕ πὶ ἱηρϑηβ, ἰοΐοφαο 4ο0]0.5 ρΥΑΒΒΑΡΙῸΓ οΥΡα. 
Τογτγάγυπι νϑηϊδῖ ἰοΠΡΊΠαΟ 6 ΘΓ] 6 τηδῖγ}8 

Οσοοίδβοῦ, ἔρΊΘ 8 8656 οὐ! 56116 86 0.8668 : 

Οπηη68 4] ἰεγγα8 ναβίδὈιῖ, οἱ οχηηΐα βυράεῖ, 

560 Μογῖδ] 68 ̓πίθν οϑυ ΕἸ 581 1015 ἘΠῚ ; οἱ ᾿ρ88Π|, 

ὐὑα οεοειϊαϊῖ χαοπάδμηι, νἹοῖοῦ αυ πὶ Θαρογιῖ ὈΓΡΘΠῚ, 

[πιεγιππδῖ τ᾿] Ο816 ΥἹΓΟΒ, ΠΙΔΡΤΙΟΒ6.6 ᾿Υ̓ΤΔΏΠΟΒ, 
Αἴ 1108 ΠΠΔπγη}15, αἴτοχ, υἱ ἤδπιο, ογοιμδθὶϊ ; 

Αϑῖ δ]οβ Ἰάθη ἀδίαρβοβ Ἵγιρεῖ υ]ΐου. 
370 Τυηο οἱ ἃΡ οσοδβὰ Ὀ6}}} ἀδδθνιεῖ εϑίιβ,. 

Ιπάυθ ἃπηη 685 ΓὰρΙ 408 οαάοῖὶ ἸΠρΘΠ5 ΒΔὨΡΌΪΗ18 ΔΡῬΌΓ, 

ἀϊεροβίῖος : Ἰεφὶϊ δηΐὰ : Μήποτε θυμω- 
θεὶς Θεὸς ἄφθιτος ἐξαπολέσσῃ Πᾶν γένος 
ἀνθρώπων, βιότον καὶ φῦλον ἀναιδές. Δεῖ 
στέργειν, κ. τ. λ. 

359, Οοἀά. οπηα5 εἰ ἰ,λεῖ. βίοτον. 
8460. Οἴν. ἠελίον τέρμα, ἰηΐτα, 415. 
862. υς δι: δὰ 5ὲπλλΐοτη νογβυπὶ γα ὶ- 

ἴυγυπι Δἰἰφυδηάο, Υ1}}, 112, γοϑροχὶϊ [,86- 

ἰδηῖϊυ5, ἂς Μοτῖς Ῥέγβες. σὰρ. 2, « 8)- 
« ὈγΠ1 ἀϊοεηῖο, πιδιγιοἰάαπι ῥτγοίυξυπι ἃ 
« ἢηΐϊδυβ ε856 νεμϊυτυηι » ὃ Ουοά ἐϊα ἐχ- 

Ρἰοανογαὶ ιν. ἵπποι. Υ11, σὰρ. (8, « ἃ} 
« οχίγεσὶς ἤηΐθυ5 ρμίαραο 936 ριομλ "οπ8- 
«115», δεὰ ἀΐσογα νοϊυϊ « ογθη8}}8 », ἰὰ 

δεῖ, ε Βεογξάθ. 
868. ἀοάἀὰ. νόον, υνὲ πος νόῳ. 
8θ4, [ἀδπι, 56α 81}10 βδῃϑυ, βι|ρτα, 155. 
868. (οἀὰ. ὡς δήποτε : πο5 σοτῆ. Εδδεὶ 

τηϑρὶς γτδιητδίϊουπι, οὔ ποτε; κσεὰ 5: γ]- 
Ἰἰδῖια ἰαἰΐα ποῦ ουγαπῖ. ᾿ρ88 86 ηῖθη 18 
ογτηδ ϑ: γ}}1Ππὰ 6ϑὶ, αἰ σΌΡγα, 220, 544., 
εἰ ΧΙ, 94. 

Ζ-.; 
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Τοῖς τε Μαχηδονίης στάξει γόλος ἐν πεδίοισι 

Συμμαχίην [τῷ Υ] ἐκ δυσυῶν, βασιᾳλεῦσι] δ᾽ ὄλεθρον. 
Καὶ τότε χειμερίη πνοιὴ πνεύσει χατὰ γαῖαν, 

2γ)8 Καὶ πεδίον πολέ!ιοιο χαχοῦ πλησθήσεται αὖθις. 

Πῦρ γὰρ ἀπ᾽ οὐρανίων δαπέδων βρέξει μερόπεσσι, 
Πῦρ καὶ αἶα, ὕδωρ, πρηστὴρ, γνόφος, οὐρανίη νὺξ, 

ΑΙ 

Καὶ φθίσις ἐν πολέμῳ, καὶ ἐπὶ σφτγῇῆσιν ὀμίχλη " 

Παντας ὁμοῦ τ᾽ ὀλέσει βασιλεῖς, καὶ τοὺς τότ᾽ ἀρίστους. 
380 

Δ 4 
Εἰθ᾽ οὕτως πολέμοιο πεπαύσεται οἰχτρὸς ὄλεθρος. 

Κοὐκέτι τις ξίφεσι πτολεμίξεται, οὐδὲ σιδήρῳ, 

Οὐδ᾽ αὐτοῖς βελέεσσιν, ἃ αἡ θένλις ἔσσεται αὖθις. 
Ν Εἰρήνην δ᾽ ἕξει λαὸς σοφὸς, 

ὕστερον εὐφρανθείη. 

Μητρολέται, παύσασθε θράσους τόλμης τε χαχούργου, 

Πειραθεὶς χαχότητος. ἵν᾽ 

285 

ὅσπερ ἐλείφθη, 
4 

Οἱ τὸ πάλαι παίδων χοίτην ἐπορίζετ᾽ ἀνάγνως, 

Καὶ τέγεσι πόρνας ἐστήσατε, τὰς πάλαι ἀγνὰς, 

Υόρεσι, καὶ κολάσει, χἀσχημοσύνη πολυμόχθῳ. 
ἐν σοὶ γὰρ μήτηρ τέκνῳ ἀθέμιστος ἐμίγη, 

390 Καὶ θυγάτηρ γενετῆοι ἑῷ συζεύξατο νύμφη. 
δ ᾿ τω , ΄ Ῥ , ἷν σοὶ καὶ βασιλεῖς στόμα δύσυιορον ἐξεμίηναν. 

ν ΄“ ᾿ ν 

Ἐν σοὶ καὶ χτηνῶν εὖρον χοίτην χαχοὶ ἄνδρες. 

Σίγησον, πανόδυρτε χαχὴ πόλι, κῶμον ἔχουσα. 

209 

4 ’ Ἁ " “ ἣ ΄“-- ΄ ἢ Ὁ Οὐκέτι γὰρ παρὰ σεῖο [τὸ] τῆς φιλοθρέμμονος ὕλης 

Παρθενικαὶ χοῦραι πῦρ ἔνθεον εὑρήσουσιν. 
᾿ 6 ὴ “ , - 
ἡσθεσται παρὰ σεῖο πάλαι πεποθηυνος οἴχος; 
Ἡνίχα δεύτερον εἶδον ἐγὼ ῥιπτούμενον οἶκον 

: δι 4 ,ὕὔ Α Ἁ » 2 

Πρηνηδὸν, πυρὶ τεγγόμιενον διὰ χειρὸς ἀνάγνου, 

Οἷχον ἀεὶ θάλλοντα, Θεοῦ τηρήμμονα ναὸν, 

--- 814, β4α4ᾳ. Τυχι νεγὸ ἴεγγὶβ ἱῃου πιεῖ οτπὸ ρα πὺ8 πιϑογιιπι, οἴ απίνεγϑδ ἰτηρίο- 
γυτα ραγηΐοἶθβ8, τπηδη θη ι15 υά 8618 5015 ἴῃ ρ]θ πᾶ Ρδεο. --- 388, 544. [πυργϑοδῖϊο ἴῃ 

Ἀοπιδηο5 οἷ» Ἔχοίδαπι διιἀδοτυτι ρρηΐοπιὶ δνθγϑιηηια ἰδταθ τα. --- 

812. 8:1. οἵηηρϑ οοὐὰά. στάξει, ΟὔϑουΓο 

δεπδι, 00] πέμψει δεῖ χυϊὰ δἰ πὴ} 6 τη 8}15 : 
νΘΓΌΠλ ὈΓδοσουρᾶγαῖ ρμοοῖς πιδηΐθπὶ ἐχ 
Ῥγίογα υϑσϑι αἵματος ὄχθος» ιη646 στάξει, 
χυοὰ δὰ αἶμα πιείϊτι5 τείογτεῖιγ, δυάδοῖοῦ 
δὰ συμμαχίην, κ. τ. λ., ᾿ἰγαηβία!, δὶ 
γΘΙῸ δᾶυαὰ ἀμθθ]᾽Ά χόλος, « τᾶ Ὦεϊ, »ἀἴ 

βύρτα 322, εἰ 4}1}}} δ ρε. 

418. Οοαά. ρἰεγίφυς δῶδ᾽ ἐκ δυσμῶν, 
411} δώσονσιν ἐκ ὃ. : 205 σοτῖ. υἵ ἰῃ16}}}- 
δαῖυν Αὐτὶο τδῖυς δὺ οοοϊάδηϊα ρεγάο- 
Ιαϊῖο τοάϊθηβ, υἱ διιρτα, 370. θεϊπὰθ 
οὔιπθὲ βασιλεῖ δέ, δὶ πο5 βασιλεῦσι, ἀ6 
Απϊοπί δ : οἷν. δυργα, 866. 

818. Απ Ροίϊυ8, τρϑῖτὶ οδιδὰ, σφα- 
Υίῃσι, υἱ 11. 1517, ἀλλαγίη ῥγοὸ ἀλλαγή ὃ 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΒΟΌΝ [18. Υ. 188 

Ουδπάο Μαοδάοηϊοϊβ ἀἰγιι8 ἌΓΟΣ ᾿ηνθμθὶ ἀρτὶ8 
Αὐχ]]υπηψας ἀποὶ Ηδβρογιο οἸδάοπηας ἰγγδΒη ]8. 

Τοῦτα 56εἀ ἢΊθοσο ρεγῇδθιυν ἀτι ἤΠαῖα, 
Ἀυγβὰβ οἵ οὐῃπο 8ο]υμ νδϑίδ ιν ᾿πρεῖς Ρ6}}1. 

[18 δηΐτα ρ]αθῖ ἴῃ ἰθγγὰ5 ὃχ δῖ ἤ ΓῈ ΒΌΣΩΤΩΟ, 
Ιρη!β, 8408 εἴ 588 Π0ρ115, []πηΘΏ, ΠπΟΟΙ54. 6 Το ΌΓα, 

Ἐπ 6}}1 ἔχγοσ, οἵ ἴθῖνα ἴῃ οα! ρΊης οαΡ 668. 

Τυΐὰ τεραβ οὐμηῃ68, οἱ οἰἶδτὰδ αυΐϊβαια, ρογὶθυπί, 
380 Ὠόοπθο ἃἴτοχ οἂρίδῖ ἀδιηὰπι ἠϊδοοτγήϊα ἤποῖα ; 

Νεο υϊϑᾳυδπιὶ ρἰΔα118 δυϊ ἔεγγο 6118 πον θθῖὶ 

Ῥγῳῖΐεγθδ, [6}18 ἤθὸ [85 δἝὐὶϊ ΔΏρ 15 ἀ|; 

64 Ρορυ 8 βᾶρίδηβ, [πογὶῖ αυϊουμηαὰε δι ρεγϑῖεβ, 

Ῥαδοθηι ἰεῖυ8 ἀρεῖ, πηαΐα ραϑ808, αἱ οἴ θομᾶ ΠΟΙΙΣ. 

285 Οδγηῖβοαβ τηδΐγαυιη, ἰαϑῖυ5. ΘΟ δεῖς ΒΌΡΟΓΒΟΒ, 

Αὐυάαροβάαα τη8Π018 : ρύΘΓΟΒ 40] ᾿υτριθυ8 ο] πὶ 
Εωράδβι15 σγθίη}18, οαϑίδϑαυς ἴῃ ἰυβῖγα ρ06}}885 
Ἐριδιῖ8, ργωϑάδμ οὔβοθηο οἱ ἰυάι! γα νυ ]ρο. 
ἴῃ ἴῈ 4υ!ρρα ρᾶγθῃβ Ὡδῖο δομπηηχῖδ, βυοα186 

ὅρ0 ΕἼ] Ιὰ πυρίᾶ ραῖτ!. ἈΘρ68 ο5 ἴυγρα ποίδηα 

Ῥο]]αδγυαῦὶ νθποσγα, οἱ ρεουάμπι ρ᾽δουεγα 806 6βῖ] 

Οοπουρίτυ5. δα! Π6Ρ11}5 υτῦ5. ἤδὰ ! σα ΒΕ Ρυ.5 οἰϊηι 

Ρ]εμα, 5116, π0}}48 ροϑιθαο μαριϊασα ΘἤΟΤΘΔΒ. 
Νοῦ ἘΠ] τὰ βδογυπι ᾿ρῊ15 νἱ τ 1005 ἸρτΘπα 

295 γιγρίμθς ρϑϑοθηὶ Ἰηΐγὰ ρεπείγα α συγ. 
ἘΕχϑβιβοῖοα ΠῸῚ βυπὶ ἀγθθ, 4088 Γἰϊ6 ἴον θ88, 

Ταπι, ΄υυπὶ ργαοὶριῖοπὶ Παπητη8 ΒΡ ΓΔΒ Ρυ5 ϑάδη) 
[τ ρυΓ18 ΘΓ ΠΣ τη ΠΡ 58 ρτοουθεγα νἹάὶ, 

Ζ Ἔδει ρετρεῖυο [᾿ογθηΐθ Νυπλῖηθ, ἰδπαρίυπὶ 

ϑοά γε δῃδ 556 06 τη8]6 ρῥγοάυεὶ ἱπ 51]- 
ὈΥ}11π15 [6πὶ πἰπιῖβ ἜΧρογῖϊ ϑυτηι8. 

479. Οἴτ. διιρτα, 109. 
385. Νη τρολέται ροεῖϊςα οχίοπάϊ! δὰ 

Ἀοχδηοβ ΝΟ ΓΟ 5 506 ]0.8. 
386. Ἠεεΐυπι οδἱ ἐπορίζετ᾽, « Ἰηγθη 5» 

5, ᾿π|0}151}5.», υνἱἱ ἱπέτα, 392, εὗρον. 
489. (ὐοάβ, τέχνω ἀθεμίστως μίγη : Πο5 

σΟΥΓ. Ῥγοάυοιγ δυΐεμι ὈΓΙΟΓ ἴῃ μίγη, υἱ 
ΒΆΡΓα, 818. Μα]6 ἰῃ Ἀοπιᾶηοβ σοηίογιαν 
ᾳυοὰ γνεογῖυς ἰῃ Ῥογβδβ, 1], 43, 54. 

8294. Ῥαΐδηι εδὶ σεῖο ῥτὸ σοί Πο511}1ὶ 
'ο, αἱ μᾶυ]ο ἰηΐτα, 396, εἱ ΥΠ|, 152 ; 

εἱ ἰἀπιθ μ]δοοτγοῖ πηδρ15 παρὰ σοὶ ἐχ τῆς, 
δὶ Ἰἰοογοῖ. Οοάὰά. τὴν τῆς ΔΡοηϊ, ποὴ τὸ 

τῆς : ΠΟ8 (ΟΥΓ. 
395. ΟἸτπὶ τοϊορδαιυ5 ὡρήσονσιν. 

8960. [πιεγρτεϊδηἀπι5 πεποθημένος οἷ- 
χος ἀε διής γεβῖδβρ, ἴῃ 4υδ δι] 15 ἐρη}5 
γψοὶ πποιογαῖυγ νοὶ ΠηρσΊτυῦ ὀχδιϊποῖυβ 60- 
ἄσῃ ᾿ετιηροτα οι, 400 οδάεραϊ Η]6- 
τοβοἰ γανὶβ ἐο468 δϑοσα : ουἱ οἶδάϊ ἐϊεγαπι 
ἰηϊεγίαίδθε 86 ἀἰεἰϊ, δεύτερον εἶδον ἐγώ, 
δϑιηδὶ ὨΘρ6 50} Αβδγτίϊε, ὁ ἐϊογυτα δὰ} Ἀο- 
Τηδηἷ8, ἸΏΟΏΣΟΣ ΘΙ} δῖδι!δ δι ὥΡα- , 
Ἰοβδ5, πολυχρονιωτάτη. 

.“΄ Ἂς 

4“ 
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ἴοο ἐξ ἁγίων γεγαῶτα, καὶ ἄφθιτον αἰὲν ἐόντα, 
Ἐχ ψυχῆς ἐλπιζόμενον καὶ σώματος αὐτοῦ. 

Οὐ γὰρ ἀχηδέστως αἰνεῖ Θεὸν ἐξ ἀφανοῦς γῆς; 

Οὐδὲ πέτρην ποίησε σοφὸς τέκτων παρὰ τούτοις, 
Οὐ χρυσὸν κόσμου ἀπάτην ψυχῶν τ᾽ ἐσεδάσθη " 

4οὔ. ἀλλὰ μέγαν γενετῆρα Θεὸν πάντων θεοπνεύστων 

ἐν θυσίαις ἐγέραιρον χαὶ ἁγίαις ἑκατόμθαις. 

Νῦν δέ τις ἐξαναδὰς ἀφανὴς βασιλεὺς καὶ ἄναγνος 
Ταύτην ἔῤῥιψεν χαὶ ἀνοιχοδόμητον ἀφῆχε, 
Σὺν πλήθει μεγάλῳ καὶ ἀνδράσι χυδαλίμοισιν. 

4ιο Αὐτὸς δ᾽ ὥλετο γέρσον ἐπ᾽ ἀθανάτην ἐπιδὰς γῆν " 

Κοὐχέτι σῆμα τοιοῦτον ἐπ᾽ ἀνθρώποισι τέτυχτο, 

ὥστε δοκεῖν ἑτέρους μεγάλην πόλιν ἐξαλαπάξαι, 

θε γὰο οὐρανίων νώτων ἀνὴρ μαχαρίτης, 
Σχῆπτρον ἔχων ἐν χερσὶν, ὅ οἱ Θεὸς ἐγγυάλιξεν, 

415 Καὶ πάντων ἐχράτησε καλῶς, πᾶσί τ᾿ ἀπέδωχε 
Τοῖς ἀγαθοῖς τὸν πλοῦτον, ὃν οἱ πρότεροι λαάθδογ ἄνδρες. 

Πάσας δ᾽ ἐκ βάθρων εἷλεν πόλεις ἐν πυρὶ πολλῷ, 
Καὶ δήμους ἔφλεξε βροτῶν τῶν πρόσθε καχούργων, 
Καὶ πόλιν, ἣν ἐπόθησε Θεὸς, ταύτην ἐποίησε 

420 Φαιδροτέραν ἄστρων τε χαὶ ἡλίου ἠδὲ σελήνης, 

Καὶ χόσμον κατέθηχ᾽, ἁγιόν τε [νεὼν] ἐποίησεν 
Ἔνσαρχον, καλὸν, περικαλλέα, ἠδ᾽ ἔπλασε 
Πολλοῖς ἐν σταδίοισι μέγαν καὶ ἀπείρονα πύργον 
Αὐτῶν ἁπτόμενον νεφέων, χαὶ πᾶσιν ὁρατὸν, 

415 ὥστε βλέπειν πάντας πιστοὺς πάντας τε διχαίους 

Δόξαν ἀϊδίοιο Θεοῦ, πεποθημένον εἶδος. 

ἀντολίαι δύσιές τε Θεοῦ χλέος ἐξύμνησαν. 

Οὐχέτι γὰρ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι [τὰ] δεινὰ, 

Οὐδὲ γαμοχλοπίαι, καὶ παίδων χύπρις ἄθεσμος, 

43ο Οὐ φόνος, οὐδὲ χυδοιμὸς, ἔρις δ᾽ ἐν πᾶσι δικαία. 

ὕστατος ἔσϑ᾽ ἁγίων καιρὸς, ὅτε ταῦτα περαίνει 

Θεὸς ὑψιβρεμέτης, κτίστης ναοῖο μεγίστου. 

-- 418, 44. Μεροίδβ υεηϊεῖ, 4υὶ τοϑ δυάδειυ γοβεϊτυδὶ ἦι ταδίυδσυς διροδῖ. 

404. Οοἀά. κόσμον : οοττ. (μβῖ. 416, ες δυάκα αρίαϊαβ εἰδὶ ορϑῖδ γε - 
410. ἱππεῖ ἤπὶς Νεγοηϊβ μδυὰ ουρεγδίιγα ἑάξηι παι ς σδηξῖυν φυοά οἰἑπὶ 

τ]ὸ ροεῖ ἐΠΠαἴυπι 7 υἀδὶ Ροϊαι, ἴδ- ἀδ Αϑὰ ἃ Ἀοιηδποσιιπὶ ταρὶηἱβ νἱβὰϊ- 

4υδπὶ Ὠεὶ υἱτίοιια, οοηδοοιῖυ. οδπάμ, ΙΥ̓͂, 142, τ44ᾳ., εἰ ΠΙ, 850. ᾿ 

“ἃ : 
»Ἤπεσαι.....-- π .“-πὐσσσσ σαι - ΝΕ πο 
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Α 5δῃοιὶβ ροβὶϊτυπ), συΐῃ οἵ δῖπ ἅπε [αἴυγυπὶ 

Ἐχ δῃϊπηο φυοηάδηῃ βρογαΐυπι οἱ οοτροσε ἰοῖο. 
Οὐρρε πθὸ 11|]ὰ βδογὶβ βρ] στὰ πυπιθη δάοτγαῖ 
σεῃβ ρῖα, π6ο ἰαρίἀεπι βου ]ρίοσὶβ ἃΡ ἃγῖε γβοθηϊῖθπι, 
Αὐΐ δυγυπι, αυϊ ηυϊἀ4υϊἀ πιοτίλ]} 1 ρεοΐογα [Ἀ}}1|. 

4ο5 ϑεά φυὶ οε6] 65:18 νἱῖαπὶ ραῖεσ οἰμηῖρὰβ αἤῆαι, 

410 

4ι1ο 

4,5 

Ηυπο ὑπυπὶ οοἴυπεγα 88ογῖβ ρυγίβααρ μϑοδιομ!8. 
Αἴ ἤυῃο ΘΧΒΌΓΡΘΩΒ ᾿ΠΠ8πὶ τὰχ πρὶ 461 
ὙΊ βυβρίϊα ρτγοβίγανιτ, ἱπαχβιγυοίδιηααε τοϊϊααῖὶ, 
Αριπλης δι ραἴι8 πὰ] 10 ἀυοὶθυδαθθ βυρεΓΡ!5 : 
Ουϊ δι θῃ οἰ γΏδπὶ νΥἷχ ἰοσσϑιῃ ἱπρτοβϑδὰδ Οδὶνὶ; 

Νεο ἴα]ε ἐχβιιθγαῖ βίρηαηι πλουῖδ] θὺ5 ὈΠ4 81), 
Νδ χυὶδβ αἀἰνιηδηα νοοῖ ρορυ ασίεσ ἀγθϑηι. 

γ δῃϊῖ δῃ1πὶ 068}} νἱν χυϊάδηι 6χ ἅγοθ βδαΐυ8, 

ϑοορίσα βθγθηβ ἱγαάθηϊα Πθο, οἱ υἱοι το θυ 5 ΔΓΠ115 
ΟΡνία φυξᾳυς τυβηβ. Ηἰϊς ρῥγοιϊίπυβ οπιηΐδ }115118 

Ἀδβιτοῖ, φυφουϊηααδ ρῥγὶυβ 5:0] γαρίδα ἀοίερϑηϊ. 

ἴρ86 οἵῃππῃεβ γὰρ! 15 δἀἀ!οἴδδ ᾿Ἰρτθὺ5 ὑγΡ 65 
Επ ρεγνθγβοσυπὶ ρθηυβ ΟΡΤ δ ΟΠΊΠ6 ΥἹΓΟΓΏΠ,, 

Βιϊεοϊαηαας Πδο βυδ ϊπηθαι σου αἀτ ὑσΡθηι, 
Ουμτ 8οΪ6 οἱ ἰυμπα π}6}10.8 516} 1346 πιϊοατεῖ. 

Ηδπο πιϊγὶβ οσιᾶγο πιοάϊβ, ἰδ] ὁομάδγε ᾿ἰθπιρί πὶ 
Οοτροτγευμα νοϊαῖ, 40 ποὴ ργεϑίδηϊτ 5 υἱΐυπι, 
Εἰ τὐγτίπι 518 118 ᾿τηγηθηβαμ, ἔσομῖα ρα θη 

ΝΌΏΡΙΪα, σοπδρίσυδπι ουῃς15, αἴ πειρα νἹἀογεηὶ 

ΑΥ̓ΤΘΟΙΙ8 ΟΠΠ65 ΟΟῈ}18 [0811 ἀἴαπε Π6}68 
Ναμλῖηῖβ εοἴθγηΐ ἀδουβ ορίαἰαπιχαα ἐπα ρῃυπ,. 
Ετγρο ἢ ει Ἰδυάεβ οοθγαηὶ οσοδβα οἱ ογῖυϑ. 
Νάαπι πεηὰ6 )απὶ Βρθοῖθβ πλοσίδ  "ρ5 Ὁ} τηδϊογιῃι, 

Νδο ναρὰ δάυ]θγια, δὰϊ ρυθγ18 Ἰηξεδῖα ριάο, 
430 Νέξο οἱδάεβ σίχϑυβ ργᾶνεβ; οοσῖαγα μἰδοθῦι 

Φυδιιε ἰαπυτ δια ἀτο. Τπο υἱτπιᾶ 58 ῃ 0115 
Τειῖροσα, χυῦπὶ ἀΔ 01} Πεθο τηᾶρτιδε ΤῈΣ ΘΟΠΙΟΓ 86 6]8. 

419, “4. Οὐϊοῖὶ ποβ ἀυο νεγϑὺς [,δεῖ. Α21. ἀ(οἀά. νεών οπϊτυηϊ, δὲ δε. 
ΥἹ,, «αρ. 24; κου δὶϊ δυΐεπι ἴῃ Πυ)ὰ8 6 οοπ)]. ναόν ;: ΠΟ8 (ΓΟΥΓ. 
τορὰϊο, εἰσυῖϊ ἰῃ ἄης, ἐποίησε, ἃς ἀεἰηὰο 428. Οοἀά. τά πο Βαροθδηῖ : δυρρὶε- 

αὐτήν ρΓο ταύτην. Υἱῖ δεῖ. 6 ςοη]. 

μεὶ 
420. Ροεὶ ἄστρων, [μΔοϊ. τε ποὴη Βἃ- 429. Εχ ῬΒοογ]αε, ν. 1. 

441. Οοὐά. ὅτι αὐτά : οοττ. θρ8. 
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Αἱ αἴ σοι, Βαδυλὼν χρυσόθρονε, χρυσοπέδιλε, 

Πουλυετὴς βασίλεια, μόνη κόσμοιο κρατοῦσα, 
435 Ἡ τὸ πάλαι μεγάλη καὶ πάμπολις, οὐκέτι χείσῃη 

Οὔρεσιν ἐν χρυσέοις καὶ νάμασιν Εὐφρήταο " 

Στρωθήσῃ σεισμοῖο χρόνῳ. Πάρθοι δέ σε δεινοὶ 
Πάντα κρατεῖν ἐποίησαν. ἔχε στόμ; [ἀφημον], ἀνάγνη 

Χαλδαίων γενεή μήτ᾽ εἴρεο, μηδὲ μερίμνα, 
44ο Πῶς [Περσῶν ἄρξεις, ἢ πῶς Μήδων τε κρατήσεις. 

Εἵνεκα γὰρ τῆς σῆς ἀρχῆς, ἧς ἔσχες, ὅμηρα 

Εἰς Ῥώμην πέμψασα, καὶ ἀσσίδι θητεύουσα, 
Τοιγάρτοι χαὐτὴ βασιλὶς φρονέουσ᾽, [ἐπὶ] κρίσιν 
[ἀδικιῶν] ἥξεις, ὧν εἵνεκα λυγρὰ πέπονθας" 

445 Δώσεις δ᾽ ἀντὶ λόγων σχολιῶν πικρὸν λόγον ἐχθροῖς. 

ἔσται δ᾽ ὑστατίῳ καιρῷ ξηρός ποτε πόντος, 
Κοὐχέτι πλωτεύσουσιν ἐς ἰταλίην ποτὲ νῆες, 

ἀσοὶς δ᾽ ἡ μεγάλη τότε πάμφορος ἔσσεται ὕδωρ, 
Καὶ Κρήτη πεδίον. Κύπρος δ᾽ ἕξει μέγα πῆμα, 

45ο Καὶ Πάφος αἰάξει δεινὸν μόρον, ὥστε νοῆσαι 

Καὶ Σαλαμῖνα πόλιν μεγάλην μέγα πῆμα παθοῦσαν" 
Νῦν μὲν χέρσος, ἄκαρπος ἐπ᾽ ἠόνος ἔσσεται αὖθις. 

ἀκρὶς δ᾽ οὐκ ὀλίγη χθόνα Κύπριον ἐξολοθρεύσει. 

Εἰς Τύρον, αἰνόμοροι μέροπες, χλαύσεσθε βλέποντες. 

455 Φοοινίχη, δεινός σε μένει χόλος, ἄχρι πεσεῖν σε 
Πτῶμα καχὸν, σειρῆνες ὅπως κλαύσονται ἀληθῶς. 

ἔσται δ᾽ ἐν πέμπτη γενεῇ, ὅτ᾽ ἐπαύσατ᾽ ὄλεθρος 

Αἰγύπτου, βασιλῆες ὅταν μιχθῶσιν ἀηδεῖς, 

Παμφύλων γενεαὶ κεὶς Αἴγυπτον καθεδοῦνται, 

46. ἣν τε ΝΙακηδονίῃη καὶ ἐν ἀσσίδι χαὶ [Λιθύεσσι] 

Κοσμομανὴς πόλεμος, πολυαίματος ἐν χονίῃσιν, 

-- 488, 544. ἴθ. ΒΑΡγ]οηεα Ῥαγίβογιιπι. --- 440, 544. ἰ Αειδ Ρ] αἰ οοσάυθ ὑγ 68. 
-- 451, 544ᾳ. Θυϊηῖϊα σεπογαϊδομ  ροβὶ ἄπο ργρί!ε οΔἰδιι 4115, ἰὰ ἐδ ροϑῖ ΡὨὶ- 
Ἰοπιείογεια (εἶτ. Π|, 818, οἱ πῶς τοί δὰ ΟἸδορδῖγεβε [Ἔα ροῦδ), ΓΌΓϑιι5 ἃγάθθις 

488. Οοἀά. ἔχε στόμα φιμόν, δὲ ἢ05 
οἰϊπι στόμ᾽ ἄφιμον, πὰς νεγι5 ἄφημον, 
Ργορδηῖθ νδὶ ποῦ γερυξηδηῖθ ἢδϑιο δά 
Η. δι. Ραγ. ")ε βεηϑὰ οἷν. [ἰδ]. οδρ. 4, 
νυ. 5. ἴῃ ἢπε δυΐόπι ἀνάγνη πορίγιαπι ο6ϑὶ 
ΡΙῸ ἀνάγχης. 

ἀφ! Ο(οασά. ἔσχεν : πο5 (ΟΥΓ. 

ἀλ8, (οαὐά, εἰς χρίσιν : Π05 ΘΟΓΓ., Π}}}- 
δῖα ἰενοῦ ργαροϑὶ ἰοπθ, δά πλῖθ8ἃ ὙΈΓῸ 
ἴῃ χρίσιν ᾿ἰοεπι ἰδ πρεῖτὶ 5: ὈΥ}] 18. 

444. (οἀὰ. ἀττιχῶν, 5π6 δ6Ώ5:, ΡΓῸ 
ἀδικιῶν, ἂς ἀεἰπάς λύτρα : αἰγιαιαυδ Ὠ08 
οοεγ. Ῥγοάιυοίυν ἃ ἱῃ ἀδικιῶν, υἱ ἰπ 

ἄδικον, [1], ΟἹ, οἱ εἶν. ΧΙ], 19. 
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να ἰδ], να, ΒΑΡΎ ]οη ἱπρθπβ, 80] υπλ]αα με εϑήπο 
Αὐγεᾶ! ε, τορίμα ἀἴὰ ἀοχηϊπαῖα ρδῖ ὀγθειι, 

4325 ὕτϑ νεϊὰβ εἰ χφυοῃάδπι 8014 τ Ὁ5! ΠΟμ ἸΏΟΒΠ 08 Δ ΓΕΙ5 

Απιρ] 8, ἘΌρ [18 ποη 7)8πὶ Τοβι 18 δὰ ἀμ 88 : 
Οὐυ!ρρε οαἀ68 πιοῖὰ 8υθιιο. Τὸ ἰδοογαὶ δἴσοχ 

Ἀδριπᾶπι Ῥαγι 8, 564. ΠΟ 08 σοιηρτγίπιθ, ἔρια 
Οδα! ἀκ βοροὶεβ. Νὰ ουγᾶ, πον γθάυγα 

44ο Ουο ροξβὶβ ρδοῖο Ρεγβαὰ8 Νίεάοβνυβ ἀοιηᾶγε. 
Ναπι ἡ6ΡῺϊ σαιι58, Π18818, 4108 ΠᾺΠ ΠΘΓΘ 1688 68, 
ΟΡ βιάθυβ Ἀοπιδιη, δἴᾳφιε Αβίϑ ἔδπιιαῖα βιρογθε, 

δασιοῖιπι, Βα ρΡΙΘΏΒ ΟἸϊπι τορΊπα, 80 1018 
Οὐ πη μῖ θυ. ἀἰρσηιπ), εἴ ροομα8 οὐπὶ ἔβμοσα 80 ῖν6β, 

445 Ἠοβι}68 Ἔχροσία π|4}18 ργὸ γ οὶ 8 [Γᾶ8. 

Αγθϑοθῃῖ νΟΓῸ Ἔχί ΓΟ Π118 πᾶ ΓΙα ἰρ88 αἴθ θα 8, 

[τ]ὰ μθο νῈ]}18 ἰἸοπάθηϊ Ἰὰπὶ δα ἸΠῸΟΓᾺ Ὡᾶνε8. 
Τὰπι Ριμρσιιεβ Αβ185 ΟΔΙΏΡΙῚ νϑγίθυῦ ἰὼ ὑπ 685, 

Επ Ογεῖδ ἴῃ σαπιραπι. εγεὶ εἰ ἔλϊα ἄβρογὰ Ογργυβ, 
450 Ετ Ῥαρμὰβ ᾿πἰαυβίδπι βογίεπι ροπιοῖ, οἱ 58] πλϊΏ8 

Ϊῃρσεοηΐεπι νι ἀθα8 Ὁσθδμ πιαἷα πλὰ]ῖα ἀο] ἐπί π,, 

Οὐ]τυ8 ΡῈ χαοηίδπι 8[611}}8 τὰς βεὶ ἀγὸμ. 
Ογὐρτῖα πϑὸ ρϑιιοῖβ ναϑιαθυηϊ ἄγνὰ ἰοοιιβῖς : 

Οομϑρεοίδααε ΤΥτο, τηογία] 68 θ 6 0}118 τρτὶ. 
455 Ρ]ιοιιῖςθ, πιδίμθηάα ΠῚ ρᾶγαῖ 'γὰ ΓΙ Δ ΠῚ, 

Ἐχπαπι νὰγὰ αἱ ρ]οΟΓθαϊ δ ΓΘ 65 ὩΟΕΓΡΆΠ,. 
Αἱ βὍΏΘΓα ἴῃ αυϊηῖο ροβίαμδηι ἀ6 οἶδα φυϊοιιὶ 

ργρῖαβ, ἀὰπὶ ἰάα ἀπιοα5 Θοπυρια Ἰυηρεηϊ, 
Οπηπίρεμξ ᾿πνδάδῃϊ σοηῖο8 ργρίια ταγᾶ, 

46ο Αἴχυε Μαοεάοπ!α;, Γ᾿ ρΡγώσαθ Αβιθααθ ἰσαπιθηάδ 
Ὑ}8 6111 Ἰπουχηθοῖ, ἸΕΣΓΆΠὶ ΒρΑΥΒΌΓΆ ΟΥΏΟΓΘ, 

ΡΕΙ]υπ ἴω ἘχΥρίο, ἰπᾳυς Μαδεράοηϊα, Α516, Αἴτιοα, εοτηργμπεπάυπι ρεὲῦ Ἀοϊῃδ τὸ- 
ξεα [Αὐξυδίυπι ΠΟΙ ρ6] οἱ οοοἰάἀοηι15 ἀγπαϑιδ5 [ἃ εδῖ, Ἀοπιλπο5 δβδγεβ]. --- 

448, Ῥῖιὸ τότε, δὴ πιο ποτε 458. ἴπ ἤηα, ἀναιδεῖς Ἰερεηάυπι εἰ αὐ 
449. Πε Ογργοὸ εοπηπιοῖα, εἴτ. ΤΥ, ΟἸεοραΐτατα τείεγεπάυπι. " 

125, 54.:; 148, 544. 460. Οοάά. καὶ λυχίοισι : φοττοχίπηις 
450. (οἀά. ἀΐξει. ὯΟ8 6 οοπ). Ουϊὰ φδοΐτι Πἰς ἀρδοὶ 1 γεὶϊ!, 
4δ6. (οἀὐὰ. ρἰοτίᾳιε κλαύσωνται (516). ογαδὶ ἴυπο δα δἷῦο πδὶ ον ἢ Οὐηῖγα, 
451, 84. Ησς ρεγίπεϊῖ χαὶ τότε παύ- (Ἰοοραῖγϑ δἴχυο ἰάδο (ἐοβδυίϑ ἰδ ρουῖθιι5 

σῃ, ||. 1Π]|, 318, ποϊδπάυπι ργα οοἰουῖββ [6 }]α νλάδιυνιβ ἐπ Αἰγίοα Ὄχϑγλι 886. 

Βιδιλ δ: ΟΠ πὶ, δα χυοά νυἱάε ποῖ. 461. Οοάά, κοσμοκαρής : 866 εἴν. 86]. 
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ὃν παύσει Ῥώμης βασιλεὺς δυσμῶν τε δυνάσται. 

Χειμερίη ὁπόταν ῥιπὴ στάξῃ χιονώδης, 
Πηγνυμένου μεγάλου ποταμοῦ λιμνῶν τε μεγίστων, 

465 Εὐθὺς βαάρθαρος ὄχλος ἐς ἀσσίδα γαῖαν ὁδεύσει, 

Καὶ Θρακῶν ὀλέσει δεινὸν γένος, ὡς ἀλαπαδνόν. 
Καὶ τότε θυμοθόροι μέροπες χατέδουσι γονῆας, 
Λιμῷ τειρόμενοι, καὶ ἐδέσματα λαιφάσσονται. 
Παντων δ᾽ ἐχ μελάθρων θῆρες κατέδουσι τράπεζαν, 

470 Αὐτοί τ᾽, οἰωνοί τε βροτοὺς χατέδουσιν ἅπαντας. 

ὠχεανός τε χαχῶν πλησθήσεται ἐκ ποταμοῖο 

Αἱματόεις, σάρκας τε χαὶ αἵματα τῶν ἀνοήτων " 

Εἶθ᾽ οὕτως ὀλιγηπελίη ἔσεται κατὰ γαῖαν, 
ὥστε νοεῖν ἀνδρῶν τ᾽ ἀριθμὸν, μέτρον τε γυναικῶν. 

4γ5 Νυρία δ᾽ οἰμώξει δεινὴ γενεὴ κατὰ τέρμα 
Ἠελίου δύνοντος, ἵν᾿ ἔμπαλι μηκέτ᾽ ἀνέλθη, 
ὠχεανοῦ μείνας ἵν᾽ ἐφ᾽ ὕδασι βαπτισθείη" 

Πολλῶν γὰρ μερόπων εἶδεν χαχότητας ἀνάγνους. 

σται δὲ σχοτόμαινα περὶ μέγαν οὐρανὸν αὐτὸν, 

48ο ἀχλὺς δ᾽ οὐχ ὀλίγη κόσμου πτύχας ἀμφικαλύψει. 

Δεύτερον αὐτὰρ ἔπειτα Θεοῦ φάος ἡγεμονεύσει 
ἀνδράσι τοῖς ἀγαθοῖσιν, ὅσοι Θεὸν ἐξύμνησαν. 

σι, θεὰ τριτάλαινα, μενεῖς δ᾽ ἐπὶ χεύμασι Νείλου 
Μούνη, μαινὰς ἄταχτος, ἐπὶ ψαμάθοις ἀχέροντος, 

485 Κοὐχέτι σου μνεία γε μενεῖ χατὰ γαῖαν ἅπασαν. 
Καὶ σὺ, Σέραπι, λίθοις ἐπιχείμενε, πολλὰ μογήσεις " 
Κείση πτῶμα υέγιστον ἐν Αἰγύπτῳ τριταλαίνη. 

ὅσσοι δ᾽ Αἰγύπτου πόθον ἤγαγον εἰς σὲ, ἅπαντες 
Κλαύσονταί σε χαχῶς " νοῦν [δ] ἄφθιτον ἐν φρεσὶ θέντες, 

4ρο Γνώσονταί σε τὸ μηδὲν, ὅσοι Θεὸν ἐξύμνησαν. 
Καί τις ἐρεῖ τῶν ἱερέων [λινόστολος ἀνὴρ, 

-- (68, 544ᾳ. ῥυυπ Ν͵]υ εἰδοὶθ τὴ Ὀὶὶ [ πιῖγαπι 58η6, δοὰ νυἱάδ ποῖ.], ἢδιὶ βδγβαγο- 

Ταπι [δὴ ϑογιμδσιηι 9] ἰῃ Αδἰδαὶ εἴ ΤΗγαοΐδπὶ ἰγτυρίο. --- 415, δ644ᾳ. ϑδ0} βηδαι 
80}15 [Ὡοῦ, υἱ ευρτγα, 360, κε. ἤποπι ᾿ἰὰῃ8), ἤδηϊ ἰοθεῦγε ρὸν Οὐ ο τὶ Ὁ ΝΘΓΒΌΣΩ, 

461. ΑἸ! φυϊὰ εἰπιῖῖο, φσυδηύδπι ᾽ι ἀ-ὀ 416. Ἠελίον κατὰ τέρμα, εἰσυῖϊ δυρτα 
ΤΕΙ͂ΣΆ ΓΟ, ΒΌΡΓΑ, 228. κατὰ τέρμα σελήνης, 4105 ἰΙοσο5 οσοπίεγ. 

418. Οοάά. ὀλίγη ποελίη : 05 ΘΟΥΓ., 482. Ὅσοι Θ. ἐξύμνησαν : εἴτ. ᾿πΐγδ 
νἶγο ἰδῆθ χυοάδπι ἀοοῖο ργαουηῖς : εἰ 490 εἰ 496. 
νἱάε ΥἹΙ, 68. 488, 47ᾳ. Ὀς 1514} 1ϑπρ]ο, εἴτ. ξυργα, 
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Οὐυδπι τοργίπιθαὶ κοπιῶ τὸχ Ἠδβρεγίαυς ἀγπαβῖ. 

᾿Ῥοβὲ μεο, ΠΙθΘΓΠΙΒ πινρὺβ χαυμπὶ ἀεβαεῖ ΔΕΓ, 
Ουυπι Πυνιυ54π6 ᾿ρΘΏΒ Εἰ πηαχ! πηᾶ βίδρτι στ ροβοθηξ, 

465 [ηνααεῖὶ ἱτεριἀδηΐθπι Αϑιδπὶ σε ηβ ὈδγΡᾶγα, οἴ "0508 
Ορρτϊπιοῖ ᾿πηπηδη 68, οαὺ 81ηϊ 8116 ΓΟΡΟΓΘ, ΤἬΓδοδβ. 

Τυπο ΠΟΠΊΪΏ68 ΓἸΒΕΓῚ ΘΒ ΘΓ ΟΔΓΤΘ ΡΑΓΘΏΙΌΠΙ, 
Ιηδπάδβημε, ργεπιθπῖα ἴαπιθ, ΘορϑηΓ ἸῺ 68088; 
Ῥγθοριῖχας ἔεγι5 θρυα8 ἀοηγιβ ΟΠΊΠΪ8, οἴ ὉΠΟδ8 

470 Ὀιδοογρθηὶ νοϊμογοβ πυπιᾶπα οδάδνογα ῬΆ881ΠῚ ; 
ῬΙΘμυ5 οἱ οσδδηυ8, ἤυνιο δῇιαπάσδηϊο τπϑ]ογιπι 
ἈΘΙ]φαϊαβ, σαση 68 ἀερ] εἰ αἴχαα ΟΥΌΟΓΘΠι. 
Ηϊμο ἰο]]ὺ8 ἀοἔδοϊα Ποηηυμη ἴδ 8018 Τϑη ΘΙ, 

Νδιγοηδβ υἱ ͵8π ᾿ἰοδαῖ ὨΠΊΘΓΆΓΕ ΥἹΓΟΒΑ͂ΙΙΘ. 
45 Νυϊϊα δυίΐεπι δὰ ἔπε ρεπιεὶ ἀδίογγιπιὰ ργοίοδ, 

Ουῃπὶ 50] ὁσοϊα γι πυπαυδπι γα! αγιβ, εἰ δἸτυ τι 

Νογβυδ ἴἢ ΟΟΘΘὨΙΠ, ΓΔ 105 ΘΧβι χοῦῖῖ ὉΠ618, 

Ουΐρρβ πιαῖοβ βοπιμ πη) ΠΊΟΓ65 Βρθοῖαγα ροΓΟβι8. 

Αἱ οίαπι ᾿Ἱπηθηβπ) ΠΟχ ΟἸΓΟυπχἤιδα ΘΠ ΡΣ, 

48ο Εἰ πιυπάμμι τηυπάϊαιαδ οᾶνοβ ἰδραῖ ὈΠΊΤΑ ΓΘΟΘΒΒΌΒ. 

Ηϊηο ᾿ἴδτιιπι ργεθογιὶ ο66 [6811 Ἰυτ]Π 6 58 0118 
Βὰχ ἀϊνιμᾶ νιτγ8, πὰρ πι 41 ΝυπΊδη δαογδηῖ. 

[81. ἀθα ᾿ηΐϑὶιχ, ΝῊ] Το 86 018 δὰ ΔΙΠΠΘΙη 
ϑοἷα. ἔπ ΓΘῺΒ Πη66η88, Β16018 ΑΟΠΘΓΟΙΙ8 ΔΓΘΗΙ8 ; 

485 Βδπιὰ πθο 1} ἴὰ! ἰοῖο γα πο Γ οΥΡα. 

Τυασιθ, ϑεγαρὶ, βεάθηβ βᾶχοβα πιο, 4016 }}18 

ΜΕργριῖο ἴῃ πιίϑεγᾶ, πηϑρπᾶ ργοβίγαῖθ συ] ; 

Οὐυαχυε ρον ἱργριίαπι 1] 86 δΔάάϊχοτα νο]θηῖεβ, 

ΕἸουϊ Ἰηβ8ηὶ : 864 16 πῃ] 6886 νἀ δ υυηῖ 

4ρο Ουἱ τοοῖὰ βαμπὶ πηθηῖθ, Ὦδο 4} σστηῖπα [ππαυπί. 
Αἴᾳὰδ 4]1418 ἴὰπο ροπθβουπι, ουἱϊ ᾿Ἰπδὰ νεβ|}8 : 

τεϊξεῖα 2015 Συ ιῖδ ἰυςο. --- 488, 574ᾳ. Ομ ρο!Ἰδηῖυγ, ποὸπ ἴδπὶ πιΐῃδοῖ εγ Ζυδπι ἤδ- 

δῖον, ΚΕ χγρα πυπιΐπα, οἷα οἱ δογαρὶβ, χυογαπι ἴαπιρ}}8 ταὶπᾶ ργϑαϊοϊυν. --- 

δ4, 574., εἴ δὶ ποῖ. ΟἸεπλεως Αἰεχ., 'ἰπ πολλούς, ορἔϊπι6 5δ8π6 : Γεβρίοἱϊ δηΐπι δὰ 
Ργοίτερι. ρα. 44, μοδ νεγϑδὺβ οἰϊαῖ, 488- ϑεγαρίἀϊ5 ἰδπιρίιιπι, ΑἸεχδπάγιβ., πιὰ εὶς 
488, οὔι2540 485. ΤΑΔΤΙΩΟΤΕΙ5 Δἴ στδάίρυδ : νἱάς ποῖ. 

484. Ριοὸ ἄταχτος, ΟἸειι. ἄνανδος, δπ 489. (οάά. δ᾽ ποῃ πανεῦυδηϊ. 
γροῖξλυιβ ἢ 490. Οἴτ. ευργα, 482. ᾿ 

486. Οἰκηι., ομιἱε5}5 ἀϊοῦιι πῃ ἢ πα γοτ- 491. Οοάά. λινσόσσιος νοὶ λινσύσσιος : 
μὲδ: Καὶ σὺ Σέρ. λίθονς ἀργοὺς ἐπιχείμενε πο5 σοττ. ἴυ8 σοπεδοίυτα : κοὰ νἱάς ποῖ. 
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Δεῦτε Θεοῦ τέμενος καλὸν στήσωμεν ἀληθές " 
Δεῦτε, τὸν ἐκ προγόνων δεινὸν νόμον ἀλλάξωμεν, 

Τοῦ χάριν ἣ λιθίνοις ἢ ὁστραχίνοισι θεοῖσι 
495 Πομπὰς καὶ τελετὰς ποιούμενοι οὐχ ἐνόησαν. 

Στρέψωμεν ψυγὰς. Θεὸν ἄφθιτον ἐξυμνοῦντες, 
Αὐτὸν τὸν γενετῆρα, τὸν ἀΐδιον γεγαῶτα, 

Τὸν πρύτανιν πάντων, τὸν ἀληθέα, τὸν βασιλῆα, 

Ψυχοτρόφον γενετῆρα, Θεὸν μέγαν, αἰὲν ἐόντα. 
ὅοο Καὶ τότ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ ναὺς μέγας ἔσσεται ἀγνὸς, 

Κεὶς αὐτὸν θυσίας οἴσει λαὸς θεότευχτος. 

Κείνοισι δώσει Θεὸς ἀφθίτως βιοτεύειν. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἐκπρολιπόντες ἀναιδέα φῦλα Τριδαλλῶν 

Αἰθίοπες [μόλλωσ᾽ Αἰγύπτου γαῖαν] ἀροῦσθαι, 

δο5 ἄρξονται καχότητος, ἵν᾽ ὕστερα πάντα γένηται. 

Νυηὸν γὰρ καθελοῦσι μέγαν Αἰγυπτιάδος γῆς. 

ἦν δὲ Θεὸς βρέξει χατὰ γῆς δεινὸν χόλον αὐτοῖς, 

ὥστ᾽ ὀλέσαι πάντας τε καχοὺς πάντας τ᾽ ἀνόυνους τε. 

Κοὐχέτι δὴ φειδώ τίς γ᾽ ἔσσεται ἐν χθονὶ κείνη, 

δι. ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ἐφύλαξαν ὅ μιν Θεὸς ἐγγυάλιξεν. 

Ἠελίου φαέθοντος ἐν ἀστράσιν εἶδον ἀπειλὴν, 
δὲ Σεληναίης δεινὸν χόλον ἐν στεροπῇῆσιν " 

ἄστρα μάχην ὦδινε " Θεὸς δ᾽ ἐπέτρεψε μάχεσθαι. 

ἀντὶ γὰρ Ἠελίου μακραὶ φλόγες ἐστασίαζον " 
δ15 Φωσφόρος ἔσχε μάχην ἐπιδὰς ἐς νῶτα Λέοντος" 

ἡ δὲ Σεληναίης δίκερως [ἠλλάξατο ἴτυς  " 

Αἰγόκερως ἔπληξε νέου Ταύροιο τένοντα" 

Ταῦρος δ᾽ Αἰγοχέρωτος ἀφήρπασε νόστιμον ἥμχρ΄᾿ 

Καὶ ζυγὸν ὡρίων ἀπενόσφισε μηκέτι μεῖναι" 
520 Παρθένος ἐν Κριῷ Διδύμων ἠλλάξατο μοῖραν " 

Πλειὰς δ᾽ οὐχότ᾽ ἔφαινε ' Δράχων ὸ᾽ ἠρνήσατο Ζώνην " 

-- 4291, 544ᾳ. ϑαδοογάοβ αἰ4υὶς Ερβγριϊυβ δ805 δὰ νεσὰ δβοσγὰ οοηνοσῖεῖ, Ὠθοάὺδ 

διγυοὶ διόθθ πονδὴὰ [υϑ406 δά υἱτἰπ|οὸ5 τυυπὰϊ (165 Τηδησυγαι, ἱπῆῖγα, δ06, ποπ 

δτξο ἰἰϊατπὶ Οπΐε 50} Ὑοθραβδίδηο ἀδβιγυοῖδηι ]. --- 808, 54ᾳ. διὰ χιυπὶ ΕΒΙΟΡρΟΒ. 

τεϊὶειῖ5 Ττιρδ ογιμ { 4ιιοά 686 ΤαϊγιΣ ] πη ρι1Ὁ15 σομΠθυ5, Ἐργρίυπι ᾿πνδβοσίηι οἱ 

διαγο οωροτηῖ, φαυσυε Ὠεΐ υογὶ δεήθηι [{{|Π8τὸ πεπῖρα ΡΥ ρίϊδηι πιοάο ἀϊοίδπ ] 

494. (οὐά, τοῦ χάρις : οογΓ. Ορβθορ. γραπι. 46, υδὶ τεγρυπὶ ψυχοτρόφέω. 
Θείπάε ὑγὸ δοουπάο ἥ ἰερερδίυν καί : 501. ἀοἀὰ. φυϊάδπηι θεόταχτος. 
ὯΟΒ ΘΟΣΓ. ὅ08. θὲ ΤΥθΑ1}15 .151}6, ἐχ ΔΙ ορία 

499. θιιοίυμι νἱἀοῖυν ψυχοτρόφον ὁχ (πιῖγυπι ") δἀάυςι5, νἱάό ποῖ. 
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Ηυς δριῖα, οἴ νϑγϑπι ΒΌΡΓΟΠΙΙ ΝΠ 15 ϑϑάθπι 
Ῥομπαδπλι8, ἀϊοαῖ, Τ᾿] Δ) ΟΥΊΙΠῚ ΠΟΤ χοἰ οῖο, 

ϑαχϑᾶ 4υϊ χυοπάδπηι αιϊ ἰαβίδοεα βιστιᾶ οοἰοαῃϊ, 
495 ΕἸΘΙαΒαας ἀ618 ροιηρδβ οἱ ϑᾶοσὰ ἔδγεθδηῖ. 

(ον 518 ΔΏΪΠῚ18 ΠΌΠΟ πη οσῖα 6 ῬΡΓΘΟΘΠΊΌΣ 

Οα]ροῖθηβ8 Νυϊηδη, του χαδ Ποπι Πα ΠΊΖᾺ6 ρϑγεπίεπι; 

Οπιηϊὰ 481 πυῖι γερὶὶ οἱ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠ]8 ΓΟρΏδῖ, 
Οπιηϊδ ἔδοιϊ αἰἴχαδ, ἀπ} ραῖοσ εἰ Πθὺβ τπ8. 

500. Τῦπο Ἰρ6Π8 Π16 6118 ἰΡΎΡΙΙ ἰγδοῖΡυ8 86468 
ϑυΓρεῖ : 60 ΡῬΟρυ]ὰ8 νοσὸ 46 Νυχηπα ογεῖι8 

ὅδογα ἔεγεϊ : νῖδπὶ ἀδθι1ι Π15 Πεὰβ Ἱποουγυρίδπι. 

564 φυμπι, ἀ6βογ 15, Ἱπηριγὰ σεηῖο, ΤΊΙΡΑ 118, 

ΖΕ ορα8 νοηϊθηῖ ργριο ᾿πιριηροΓα δγαῖγαπι, 
505 ΗἹἹ οἰδάεπι ᾿ποϊριθηΐ ; πιαΐα ἀθιπά 6 Ὄχίγομιδα βε]υθηίαγ, 

ἤργριϊ πιαρπᾶπι ΘΓ ΘγΙηΐ ΖαῸΠῚ βαπάϊτι5 ἐδάθηι. 

Ναπὶ Πδὺβ ἴῃ ἴθγτα5 ἱπηπηᾶποηι ἀδρί μοὶ ΓΆΠῚ, 

1|1 οαποῖ! ρεγοδηΐχαθ πλ8]}1}, ρεγοδηΐσια ποίδηαϊ : 

Νεο ουφαδπ) ἀδίποορ8 ἴεστα ραγοαδῖυγ ἴῃ 11}, 
510 588 406 ξῖθγηὶ Τη8]6 βαγνᾶνεγο Ῥαγοηῖ!8. 

5018 1ῃ δϑῖγα Π11Π88 ΥἹ!] Πα ρταπι18, εἴ ᾿ΓΆ ΠῚ 
Ατάφηϊιβ [λιπδ ΤᾺ}}} ρθγ α]σαγα οὐἸ!. 

ϑιάογα ρατίατιαπῖ ρυρπδηι; ἢϊ πάρῃ νο]θηῖα 
Ῥυρπα Ὦεδο. Ατάδπιοβ Παπιπια ρτοὸ ἰὰπιϊηθ 5015 

δ15 Ργῳὶια ἀἰβοοτ 65 ἀρτίαηϊ. [ἢ ἰογρα. Τ᾿ ,Θοἢ 5 
ΓοΙου ἸΏ81}}1:ι. ΝΜ αἴδνιι [μπᾶ ὈΙΘΟΓΠῚΒ 

ΕΠ ριεαι ἀἸβοὶ. Οδργοογηι8 ἰογία ΤΔΌΓΙ 

ΟΟ]|ὰ ἔσγθῃβ τοῖα ρει, οὰἹ Ταυτιι δά δημι 

ὅροι τϑάϊιυ5. Π γαπὶ Οτίοη βίδι πο σϑιλου!ῇ : 

520 Οὐπὶ (σε ΠΏ] 18 ρᾶγίο8 τηυΐϊανι ἴῃ Ατιοῖο ἍΊγρο : 
ει Ῥ]εΙ88 ; Ζοπᾶμι ἔξεστι ΔΡπα]  ΑἸὨρΌ]8; 

ἀεο᾽δοοτὶπι, υἱἰπια Ῥοσηΐοἶ65 1μ815 ΡΥ πὶ, ἀοῖπάδ οοἰδΓῖ κα εἰ ἴδῖὰ ρΟρῸ}}5 ΟΠ! Ρυ θυ 6 

Ρεγυευβίβ, δβεὰ 11} ργείρυς ἴοεττα [Ἐ Υρῖο νἱάεἰϊοεῖ), ραγαῖδ ὁδὶ, ᾿πιρ! οἴδι}ς οδιι88. 

- 511, 444. Ἀυγευβ [υἱ δυρτα, 200, 544.] ᾿πηπηδη}5 δϑϊσοσυσλ σομἤὶοῖυ5 ἀ65ο τ" ὶ- 

ἴυσ, φυίρυς ἀ6 οαἰο ἌἽδάδηϊθι5 οτὶβ ἰοἴυ5 Ἰποδηάϊο ρΡοΓΙΡΙ. 

504. Οοάά. αἰθίοπες μείνωσ᾽ αἴγυπτον δυδάδηϊα δηοιγιλο 4υοάδαηι νἶγο ἀοεῖοῦ 
ἐήν τε ἀροῦσθαι : πΠο5 ΠΟΥΤ. 516. Οοἀὰ. δίκερος, εἰ δἰαῖίπι ἠλλάξατ᾽ 

511, 564. Οοπίεγ διυργα, 21, 544. ὀϊζύς : υἱγτιαπιαιια ΠΟΒ ΟΟΥΤ.. εἴδὶ πο Οὔ] }- 
δ18. Οοάά. μάλ᾽ ἦν, υδῖῇ μάχην Ορ6. 1| ρτίογοιι ἰῃ ἴτνς τια]ς ργοάπεὶ. 

α (μεῖ. οοπ]. Απ σνετο ροῖϊι5 ἦρχε μάχης, 518. Νόστιμον ἦμαρ : εἴτ. ξυρτα, 91. 



194 ᾿ΣΙΒΥΑΛΙΆΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Ε. 

ἰχθύες εἰσεδύοντο κατὰ ζωστῆρα Λέοντος 
Καρχίνος οὐκ ἐνέμεινεν ν ἔδεισε γὰρ ὡρίωνα " 
Σχορπίος οὐρὰν ἐπῆλθε διὰ δεινοῖο Λέοντος " 

δα" Ἡ δὲ Κύων ὥλισθεν ἀπὸ φλογὸς Ἡελίοιο " 

Υδροχόος δ᾽ ἐπύρωσε μένος κρατεροῖο Φαεινοῦ. 
ρτὸ μὲν οὐρανὸς αὐτὸς, ἕως ἐτίναξε μαχητάς " 

Θυμωβεὶς δ᾽ ἔῤῥιψε καταπρηνεῖς ἐπὶ γαῖαν. 

Ρίμφα μὲν οὖν πληγέντες ἐπ᾽ ὠκεανοῖο λοετρὰ, 
530 ἧἦψψαν γαῖαν ἅπασαν " ἔμεινε δ᾽ ἀνάστερος αἰθήρ. 

521. Ζώνην ρ τι Ἶδπὶ ἱεξινὰ δυργα, πορὶϊ δγπίαχὶβ, υδηνς δαυὰ ἀυθὶο 
209, εἰ ἰλπιεὴ Ἵδάετι {|}|1|ς, 4υπ εἰς εεἱ βεῆϑυ, ἐπι οδῖα, 5: ὈΥ}} πὸ Ὑἱῖο. 
ἱπιεγργείδπαα : δοὰ υἱὰδ ποὶ, 580. Οοὰά. εἰἱαυΐ ῥῤίψαν ῥτοὸ ἧψαν. 

524. Αἥπ ροῖυς ὑπῆλθε ὕϊχυς πιᾶ- ΕἸποπι μυ}05 νογδις υἱάοῖυν ἱπι ιατὶ ζ8ο- 



ΘΙΒΥΠΠΙΙΝΟΒΌΝ 118. Υ. 193 

Ἐπιτοριάϊ ΡΊβοα65 ἰδῖιι8 ἀββι θα [6 ΟΠ 8. 
Νδο πιδηβιῖ (δποοσ, φαρρα Ογιοῶδ {ἰπ|6θᾶὶ : 

ϑοούρίυβ ορίανι!ϊ οδιιάδπὶ 51}011586 [.6ΟὨ]8 ; 

525 Αυϊαρίίηιιο Οδη18 Παπηπηδῖο 3015 Ὁ ἐὐβὶὰ ; 
Το εσὶ τὰριἀο8 δοοθηάϊιὶ Ααἀυδγ5 Ἰρτιε8. 
ἴρϑαχη βυγγαχιῖ (Ἰαπι, ρυρπδπῖα ἀοηθο 
Αριοΐηᾷ ἀἸδου! 65, 5161145 ἀ6)θοῖῖ 80 α]ἴο 

Ῥγωσιριῖο8. ΠΠ|ώ Οσθαπυπι ἰοϊαπη486 σαἀοηῖθβ5 ΄" 

530 Τοττϑῖη ἱποοπάθγαηϊ; πιδηϑιῖ 8π6 8:46 "6 σθαι. 

ἰδοϊυ5 ΥἹ], οἀρ. 14. ἀυμι αἰἷϊ : « διε! ας ἀϊῖυν ἰπ φιπθυδάδμπι εο , 5] ποπλεῖγία 
« ΨΕΓΤῸ ΟΓΘΡΟΓΓΙ προ οδάθηῖ, υἱ σα! τ οἴη φλη,» 598, Οοἷο δχοθίθηβ ὨῸΠΙΘΓ8, Π6Ο 
« 5ίης υ0}}}5 Ἰυταΐηθυ15 ἀρρατοαῖ. » σομπίον ἴδ]ϑᾶ ἴᾶπλειι, 4ι18 γτοϑρὶεἰϊ δὰ ψθῦβιιβ Ὠϑη- 
ἔρϑδτι δι ΒΥ] πὶ, ΥἹΠ], 190, 844. --- Αἀ- πι}|ο5 ροβὶ 245 τηδ]6 ἰϊδγαῖοβ. 
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ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ. 

ἀθανάτου μέγαν υἱὸν ἀοίδιμον ἐκ φρενὸς αὐδῶ, 
ὧ θρόνον ὕψιστος γενέτης παρέδωκε λαζέσθαι, 
Οὔπω γεννηθέντι ἐπεὶ χατὰ σάρχα τὸ δισσὸν 

Ἡγέρθη, προχοαῖς ἀπολουσάμενος ποταμοῖο 
δ Ἰορδάνου, ὃς φέρεται γλαυχῷ ποδὶ χύματα σύρων 

ς, πυρὸς ἐκφεύξας, πρῶτος [Θεοῦ ὄψεται ἡδὺ 
Πνεῦμ᾽ ἐπιγινόμενον ] λευκαῖς πτερύγεσσι πελείης. 

ἀνθήσει δ᾽ ἄνθος χαθαρὸν, βρύσουσι δὲ πηγαί. 

Δείξει δ᾽ ἀνθρώποισιν ὁδοὺς, δείξει δὲ χελεύθους 

το Οὐρανίας " πάντας δὲ σοφοῖς μύθοισι διδάξει. 

Αδβα. ὈΡὲγ (δὲ ἰδοὺ ἀϊοθηάι5 εδῖ, 118 ὈΓΕΥ5) ἈγΠΠΟ 4υδπὶ ναϊϊοἰηΐο 51} Γ, 

δρεοσγῖα οὔπὶ βευδηῖα οορηδῖι8, ἰοῖυ8 ἴῃ ἰδυάαπι ΟἸὨτὶδιὶ. Οοηΐ, ἔχς. ποῖγ. Υ᾽, οᾶρ.9, 
τ Αστρυιοηίηπ ᾿ἶρσι ΥἹ]. --- 1, δα4ᾳ. ΟἸγ 811 πδῖυγα, Ὀαριϊδπιιβ, υἱῖδ. --- 

Τιτύιῦϑ ποσυσ ἰη οοἀά. ποχὰδ ἰῃ δά. 
νασδὶ, Λόγος ἔχτος. Ταηπῖιπι 1 ΠΟαΪῈ6 
ὙἹΠἀοΡοπ ηβὶ δα τηϑυρίπεπι δι ἀϊτιπ 681 : 
“Ἑτέρας εἶναι ταῦτα δοκεῖ. 1606 Γ ἰρίταΡ 
ὨΟοη Πῃη040 πονγι!8, 3ε4 εἴ 8[16 781) 501}- 
Ρῖυ5, ΄συοά Ρ6Γ 56 58115 μαϊθραῖ. 1.δοΐδῃ- 
τἰυ5 ᾿ἴοπι, Ὠῖν. [πϑῖ. 1Υ̓͂, οΔρ. 15, Δ} α]1ὰ 
ΒΙΡ.}1 βοσίρίιπι ἤυπο 6886 ἀοοεῖ ἃς ἰ!- 
Ῥγία Υ]11, καὶ 2, εἰϊδῃ 8 εχ υἵἱγοαι6 γοῦ- 

8.15 ἰίᾳιιοῖ. Νοϊδηδυπι δυΐθηι ἴῃ τηδπι- 
δΟΓ 0115 ΓΘσΘη5 ἃ Μαὶο δἀϊιῖ8, Αταθγοβίδπο 
56Ποεἴ οἱ γαῖίοδι 8, δοουδίηι ἢ πὸ ΓΟρΡΘ- 
ΤΊΣΙ, ΠῚ 5:Π6 τιᾶρῃδ ἰεοἰϊομὶδ ναγίοϊδῖο, 
4υδῃ) ματι ας δια ρίχ αγὶ βυπι|ι8, νυ]- 
δαῖδη) πα ΠΟ5 βογὶ ρίυγασα, βίου ἔργο ΕΥ̓ 
ἦδπι [δοΐπλι5, ἀπὸ σογθὸ ἀεϑίσηδηῖοξ, Οἰϊπε. 

2, θὲ Μεβ5:8 [ῃγοπυμ Πανὶ ΟΡ ϊηθηῖον 
ἙσομεΡ ΥΠ], 82, εἴ [κις. Ενδηρ. οδρ. ἴ, 



ΟΙΒΥΓΓΙΝΟΒΌΝ 
ἈΒΑΟΠΠΟΚΌΝ 

ΠΙΒΕΕ ΒΕΧΤΌΘ. 

“Ἔλοτηι πιᾶρηαπι οοἰοργαηῖ πλθὰ ρϑοίΐοτα παίμιῃ, 

Οἷἱ ραῖεν οὔ! ροΐθἢ8 80] πὶ σοποαβϑιὲ ΒΑ οπππ|, 

Νοπάππι ργορεηιῖο ; παῖδ] 68 σΆγμ 6 56 ΟΠ 408 

Ου! οεριῖ, βδοτο ροβίυιδῃ 8686 ΔΒ] 1} ΔΠῚΠΘ 
5 7ογάδηι, οὐ) ρίαυοο ρεά6 ἰΔΡηὰτ απάδ: 

Ουϊ, Πδηηπιὰ οἴ ρΊεμ5, ρσιπιὰβ 5101 ἀα]66 νἀ θθιὶ 

ΕἸδιθη δάθϑϑθο Πἢεὶ, σδη ἀθ 118 ποτα ΘΟ] 206. 

ΕἸογερῖς ἢο58 ρυτιιθ; 8415 ἔοῃβ αἰΠΠ πμεὶ ΟπΊΏ]8. ι 
Ομ θϑῖεβ Βομπλ πὶ ΡΈΠΕΓῚ 64] 68486 νΙ886Ὲ 6. 

το ΝομΒΙσγΆΡΙ : βπια! Πο8 88ρι: 61] νόος ἀοοεθὶϊ 

ν. 82, ργειπῖο 1518, οΔρ. 9, νΥ. 7. 
ἃ. ΟἸΐπι μήπον γεννηθέντος, ἐπεὶ διὰ 

σάρκα : 05 ο0ἀ4, πονοβ δοαυϊπιιν : ἴα 
Υἱάς ποὶ. 

4, ΟἸΐπι προχοαῖς δ᾽ ἀπολ. 
6. ΟἸ᾿πὶ ἐκ πυρὸς ἐκ πρώτου πρῶτος 

Θεὸς, ὅστε καὶ ἡδὺν Πνεύματι γινόμενον. 
Νονὶ οοἀά. υἱ πο5, πἰδὶ φιοά Θεόν Βαροπὶ 
ὄψεται ἡδὺν πνεύματι γινόμενον : πο8 
οοΥτ. (ἶν. Μαῖῖι. Ενδηρ. οἀρ. 8, ν. 26, 
αἰδὶ νυἱάδιιν εἶδε δά ΟἸγβίαμι., ποὴ δά 
δοδηππεπ ΓείοιτΊ, οἵ οἷς μ᾽ γί 4πι6 νθῖογυπὶ 
1ητε]]χογιιπῖ οὐπὶ ποϑῖγο ΘΙ: ΡΥ 1161. Αριυὰ 

Βυης νἱάοῖυν ἡδὺ Πνεῦμ᾽ ε556 ἀδευτπηρίυπι 
εχ Ῥγοαμῖο, 5, υδνὲ γλυκὺ Πνεῦμα, εἰ 
Ἰθιάδπι ἐπ 1, δοϊδηιιὶ οοἀδ. Θεόν ἰρϑιπὶ 
ἀϊοίυται ᾿ηνοπίδβ. 

Ἴ. ΟοἸυπθθ οοογεπὶ ἢϊῃς ἴογῖδββα 
ἀυχὶϊ [μδοϊδηιῖ5, ΕΥ̓͂, σαρ. 15 : « ἴῃ 5ρ6- 
« οἵδπι, ἱπαυΐϊῖ, ΘΟ τα σδη 8. » 

8. Ῥεγίιι5 ΠΘΙ 1511 Ὠϊυπὶ οἱϊαῖυ ἃ [,86- 
ἰλπῖῖο, ᾿Υ̓͂, οὰρΡ. 18. [π αἰΐεγο Ἰορεϊραῖυγ 
οἰἑπι βρύουσι δὲ πάντα, δεἀ πονὶϊ ςοἀὰ. 
αἴ πο8 : εἴγ. ἔζθο! 6]. σὰρ. 41, ν. 1-12. 

10. ΟἸϊπι οὐρανίους, υτυχήίσυς Ἰερὶ- 
{1π|6.Ψ 
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ἄξει δ᾽ εἴς τε δίκην καὶ πείσει λαὸν ἀπεχθῆ, 

Αἰνετὸν αὐχήσας πατρὸς γένος οὐρανίδαο. 

Κύματα πεζεύσει, νούσους δ᾽ ἀνδρῶν ἀπολύσει, 

Στήσει τεθνηῶτας, ἀπώσεται ἄλγεα λυγρά᾽ 
ιὉ ἔχ δὲ μιῆς ῥίζης ἄρτου χόρος ἔσσεται ἀνδρῶν, μ θ ρ θ 

Οἶκος ὅταν Δαδὶδ φύῃ φυτόν" ἐν γερὶ δ᾽ αὐτοῦ 

Κόσμος ὅλος, καὶ γαῖα, καὶ οὐρανὸς, ἠδὲ θάλασσα. 

ἀστράψει δ᾽ ἐπὶ γῆς, οἷόν ποτε πρῶτα φανέντα 
Εἶδον ἀπ᾽ ἀλλήλων πλευρῶν δύο γεννηθέντες. 

20 ἔσσεται, ἡνίκα γαῖα χαρήσεται ἐλπίδι παιδός. 

Σοὶ δὲ μόνη, Σοδομῖτι γαίη, χακὰ πήματα κεῖται. 

Αὐτὴ γὰρ δύσφρων τὸν σὸν Θεὸν οὐκ ἐνόησας, 
εν θνητοῖσι νοήμασιν] . ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀχάνθης 

στεψας στεφάνῳ, φοδερὴν δὲ χολὴν ἐχέρασσας 
45 Εἰς ὕδριν καὶ [πῶμα . τό σοι χαχὰ πήματα τεύξει. 

τ 

Ὁ ξύλον ὦ μακαριστὸν, ἐφ᾽ ᾧ Θεὸς ἐξετανύσθη, 
᾽ 4 Οὐχ ἕξει σε χθὼν, ἀλλ᾽ οὐρανὸν οἶκον ἐσόψει, 

Ἧνίχ᾽ [ἂν] ἀστράψῃ τὸ νέον Θεοῦ ἔμπυρον ὄμμα. 

- 231-25. Ἐχργοργαῖυῦ 7υΐεῖθ διμοπίία εἰ μα ργράϊοϊυν οὐ ἀἰνίηα: ραβδίοη 5 
δοοίυϑ. --- 2θ, 544. Ἰηνοοδῖϊο δά 5βδῃοίδῃι ὑγυςομ,. 

11. Ρτὸ πείσει, φυοὰ ἴῃ οοἰὐά. εἰ οἀά. 
εοπϑίδηϊον ἰδοΐυ τ 6ϑῖ, που! οοὐά. πιάσει, 
2816. ἴπ ἤπο, νἱὰδ δι) ἀπειθῇ πι8}1}5, υἱ 
1, 668, εἰ 1, 204. 

18. Μεῖϊυς9 [ογῖδ886 πεζεύσειε, νόσους. 

Νονὶ! οοἀά. νόμους δ᾽ ἀνδρῶν ἀπολ. 1,Δε- 
ἰαπίυ5, ΕΥ̓͂, οαΡ. 15, ἢυνο εἴ ἄἀϊο 564. 
νοῦ5.5 δἴϊεγι, ἰἰὰ βου ρθη5, νόσον ἀνθρώ- 
πων ἀπολ. 71 νεγὸ ἀπὸ μιΐογοϑ, 15. 16 πὶ 
ἴογε το γὶ5, ἰδρίπηυ5 ἰγαηϑαῖοϑ ἴῃ ΠΡτγυχ 1, 
855, 4. 

14. Ργο λνγρά οοἀά. 81} ουτὰ [,δεῖϊδη- 
ἰο, πολλά. 
15. δὶς οἰϊπι οοὐά. εἰ εἀά. ῥίζης. Νονὶ 

ςοἀά. ἐκ δὲ μιῆς σπείρης, υπάθ ἤττωδίυγ 

Ἰ,μδοἴδιν"}} Ἰοοιο πήρης, 418πὸ ἴμ86 515 ἰπ- 
ἱεγργοίαιγ, « ἀ6 Ὁ Π105 ΡΟΓΙΟΙ 8. ΡᾶΠ6 ν, 
5εἀ ρμεοίεοῖϊῖο πιδίαϊῃ εἰ ᾿πορμίδτα. 

10. Οἵν. ΥἹΙ, 32) εἱ 49. 
18. Νονὶ ςοαά. ἐπὶ γῆν, οἱ Ξἰαιΐπὶ οἷόν 

ποτε πρῶτα φανέντος ἃς νοῦϑ 56ηυδηὶ 
εἶδος, οπιΐ880 να υ οἱ ἴσιο 56πβι. 

19. ὑοἀά. οπμπες γεννηθέντα : ΠΟ05 ΘΟΟΥΤ. 
21. Νονὶ οοἀά. μόνῃ οπῖαπι, ἃς 

ἀοῖπάς σολυμῖτι μα] γοηῖ, δῃ γοσὶο» (ογὶς 
ϑοἀοϊηᾶπι ργὸ Ἠ!ΘΓΌβΟΙ Υπιὶ5 ΡοΩὶ ΟΠ γ15- 
αἰ ῃ}5 [Δ πα Γα οϑῖ, ἀροςδὶ. ἂρ. 11, ν. 8, 
ῬυΦουπῖθι5 δηλ δηϊ Ζυϊι5 ρτορ νει 5, 
[581. σδρ. ἵ, ν. 9, 84. ; Εσζεοξ!εὶ. οαρ. 16, 
ῬΔ551Π|. 
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Ταβιιταπι οοἰογα, οἱ ροραϊυπὶ οοπνοσγίθὶ ᾿ΠΙ Ζασπι, 

(μα εβιὶ ἀδ ραῖγα βθῃηι8 50] 16 ΡΓΟΓΒ518. 

Ῥεν Πυοῖυβ ροάδβ 1011: εἴ Ομ) 68 βῖνα ἀο]οσοβ, 

ΘῸ ΤΠΟΓΒΟΒ ρε] οὶ ; {πποῖοβ φαοααθ ἔλππογε βοϊνεῖ 

ἔχ 'ὑπὰ ταύϊοσο οἱρο ϑβϑαιδθιῖ ΟρΙΠΊΟ 

Μοτίαϊος, ψασμι Β:1ΓΡ8 ογθβοαῖ αν! ἀϊοα., οὐ] 
ἴῃ πηδη!ρ 5 οεἰππι, 16}}8, πηᾶγα, ἰοῖι5 οἵ ΟΥΒΙ5. 

ΕᾺΪ σοι τογγῖ8, σα} 6 πὶ ὙἹἀ6 γα ὈΓΊΟΓΕΒ. 
Μίυϊυα Ζυὶ ᾿ὰποι}8 Θαρογα ὀχογήϊα οοϑι18. 

420 Ταεπιριι8 ογιῖ, συῦσμη 85ρ6 [6] }5 σαυά οι: Δ] ΠΊηΙ. 

Τὸ νεσὸ πιαΐα ἀυγα πηδηθηῖ, ϑοαοιλίϊοα 16} 08 ; 

Νυπηοη {πρρα ἴαππὶ σΟρπΟΒΟΈΓαο, νᾶ, παραϑῖϊ, 
6510 1.5 ΠυΠ]8Π|58 ᾿ἀαπῖοπι. Οὐἱπ οἱ δοῦ}8 
ΟἸηχιβὶὶ βρὶ Π}58 οἂραϊ, οἱ ᾿πὰ [6}1}6 ἐἰδα ̓81] 

Ῥοσυϊα, ᾿ἀἸθτι: ροηᾶπη ραββιγα πϑίδηαι. 

Ο Ἰσαπὶ ἔθ] χ, ἴῃ 40 Πδὺβ 1056 ρΕρεπαϊῖ, 
Νοα ἴα ἴογγα ἔογεῖϊ, οὶ: 864 ἰθπιρὶα ν᾽ 60 15, 

Ουμπηι γτεμοναῖὰ ἢὨεὶ ἔδοιθβ Ἰρῃϊῖἴᾶ ΤΙΟΔΡΙΙ. 

22, Τὸν σὸν Θεὸν, κ. τ. λ. : εἰσ, Υἱ], 
58, 06, εἴ οαπηάίοπι ἀρηοβοα δῆτ). (1]- 
ἰδ ρόῦτοὸ δῆς οἵ ἀυο 544. 1,δοϊδηίϊυ5, 
ΙΥ͂͵, “ἂρ. 18, δἴφυα οχ 6ο)ὺ5 46 Αὐρυῖ!- 
ἢυ5, ἀς Οἷν. θεῖ, ΧΥ͂ΠΙΠ, ἐαρ. 38. 

28. Οοάά. οἴγιο5 πταίοντα θνητοῖσι 
νοήμασιν, υδὴῇὴ᾽ [,Αοἴ. παίζοντα, τι] πὶς 

ἀυμῖα ἰδοϊοηθ : 'ρ58 οηΐπι 5ἷς υθγιϊ : « [.ι- 
« ἀδηΐδιι, 5ῖνθ, ν"ἱ 8118 ἰδγυαηὶ ἜΧΘΡΑ ΓΊΔ, 
« υἀδοπίοπι Βυπιδπὶς οΟρ 41] ΟΡυ5 », 

ὨΘ΄υδ 1056, Βο΄ιο ἀΐνυ5 Αὐρυδιϊηυ νἱ- 
ἀδπῖυν ἢὰς οἴεημϑι ἤιι1556 βοηϊθηῖϊδ, θ)ο- 
Ἄορίδγιπι ᾿σοὶ Ὠἢδγοβὶπλ Γοο] θη : 5.011}- 
᾿ογεβ {Ἐπ εο]ορὶ τηϑάοϊαπι ἰοχῖαὶ ΘΙ ΡΥ] ΠΟ 
υκδίνοσυηῖ, πταίοντα 580 ΡῈ πῖῈ5. ὈΓῸ 
παίζοντα ; πο5 1, Δοϊδηϊϊιπι κοχυίΐπλιγ. Αἴ 

ἰοῦρε ἰοῦ πονΐ οοἀά. πος ἴδπι ρτορα δά 
Βοοεΐδσγυμ πηοπῖοπι, ἐλθόντα θνητοῖσιν ἐν 
ὄμμασιν, 4ιο5, υἱ ἴῃ οείογ 5, μἰς δοοῦῖὶ 

Οβ5596}:}.5, 81 ὙΟΥΙ 5: ΠλὶΪ6 ο886ῖ ἐλθόντα 6 
πταίοντα νοὶ παίζοντα ἀοΥΙνΑΓΊ. 

25. Οοὐά, οπιοβ πνεῦμα, υδὲ πο8 
πῶμα. ἵν. ΥἹ!, 294, 54. ; 808, 54. 

26. Οἰἴαῖ ἢυης νογβῦπλ ϑοζοπιδημς, 
Ηϊδῖ. 1Π|}0. 18, εἱ Ηἶδι. Εσοε]. 11, καὶ 1. 
Βαρυῖϊ: εὔδιῃ ἴθ τηθηῖο ΝαζιδΏζοηιυβ δὰ 
Νειηθβίυτη, Ὁδὲὶ αἱ : Σταυρὸν δὲ σέθδοι 
μέτροισι Σίδυλλα. 

21. Οοἀὰ. οὐχ ἕξεις οὐ χθών, 4}}} οὐχ 
ἕξει οὐχέτι χθών, πον βδχηΐ ρεβδίπηα οὐχ 
ἕξεις ἐχθρόν : σοτγ. Ορ8. Αἀ Βυπο νοῦ- 
ΒΠὶ Υἱὰο Ὠοῖ. 

28. Οοαά. ἡνίκα ἀστράψει γε] ἀστρά- 
Ψῃ : πο8 ἄν δά ἀϊπιηυ5 πιείτὶ οδυβἃ. Βεϊμς 
ΓΟ τὸ νέον παᾶρεηϊ υονὶ οοἀὐά. τόσσον, 
ὑπᾶδ σοὨ 1.185 ἀστράψειε τὸ σόν, υἱ Θεός 

ἰεξαῖυγ 1π νοοδῖϊνο, ἀυρὶς ἰδρῆθῃ. ὃς 
δ6η8ι.,, εἴτ. Αροῦςδὶ. οδρ. 19, νυ. 12. 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΝΟΣ. 

[ὦ Ῥόδε, δειλαίη σύ - σὲ γὰρ πρώτην, σὲ δαχούσω. 

Ἐσσηῃ δὲ πρώτη πόλεων, πρώτη δ᾽ ἀπολέσση, 

ἀνδρῶν μὲν χήρη, βιότου δέ γε πάμπαν ἀδευχής. 
Δῆλε, σὺ βὲν πλεύσεις, καὶ ἐφ᾽ ὕδατος ἄστατος ἔσσῃ. 

ὅ Κύπρε, σὲ δ᾽ ἐξολέσει γαμικῆς ποτε χῦμα θαλάσσης. 
᾿Σικελίη, φλέξει σε τὸ καιόμενον κατὰ σοῦ ΠΤ 

Οὐδ᾽ λυ τὸ Θεοῦ ἐὴξιθον χαὶ ἜΡΤΩΨ ὕδωρ. 

Νῶέ τις ἐκ πάντων μοῦνος φυγὰς ἤλυθεν ἀνδρῶν. 

Αβα. Ρὲὸγ Ὠϊς οὐπὶ ᾿γΐογα ἀγοῖο οομθγαεῖ, δος ρσγθοῖρυς ἀϊνογϑυβ σφυρά ͵δπὶ "θη 

τ ο]ορίοδ5 ἰδηΐυπι, δοὰ εἴ, οοἰθγογυμι Ἰηδῖδσ ΠΡγόγαπι, δι} 1085 ρΡᾶγῖεδ ἱπρ] οὶ Δ4- 

νΟΓϑι18 τ} }185 σα ηῖ65 ὈΣΡΟ5416, 4υδηυδηι 8 πηγδίϊοα δθρο ΤῸ] 6 ἢ : ἴεϊιιδ ροδῖδθ 

Ρᾶγῖπιὶ ογι βοάοχὶ, ραγίϊπι ᾿υἀδιϑηηιπὶ γοο  δη 118, ρᾶγίϊπλ δὰ Βεγοιοδβ μ᾽] ο1π8- 
ἰἰομθ5 ργοηὶ. “186 νἱἀδῖων βθου]ο 1Π] πχοάϊο ργοχίπιδ ὁ" μγαϊοιοαπι 6 ΑἸεχδῃ- 

Τιτυιῦβ δά υης φυοαυδ ᾿ἰυτγιπὶ ἰῃ 
εοἀὰ. εἴ οἀἀ. ποι ναγαῖ, Λόγος ἕόδο- 
μος, εἴ 5181}πὶ ἐπ οπιηϊδιι5 πο ρὶϊ γογδὰ5 
4υἱ ἀϊΐαὰ ρῥτίμαιι8 ἔμ}, πυῆς βδουπάυδ 
Ἔσσῃ δὲ πρώτη, χ. τ. λ. 

1, Βοοτγαῖ ᾿ς νεῦϑ}}5 ΓΙ ϑσυδπι ἃ ΠΟ- 
5 Θγυογοῖιγ οχ ΝΙδὶὶ οοάϊοα ΑἸργοβίϑηο, 

δ6ι1 γΘΥ 15 Ἔχ δἀϊοπο Μαῖδηδ Μοάϊοϊδ- 
πρηδβὶ, ἰῃῖογ δ᾽ 4985 γϑγϑι πὶ ΘΙΌΥ} 1 πο- 
τὰπη 4υ 54.145 ἰἰγο ΥἹ δ ]εοῖδ5. [Ὁ] 
δουρί) ἰοσίιυν, δειλαίη σὲ, σὲ γάρ : 
ΠΟΒ ΟΟΙΤ. 

2. 86 ΒΙιοάο ρῥτΐαιδ ὑγρίππι ἰιϊυγα ᾿σὶ- 
ἸΏΔ416 Ρογ γα, ΠΟ: 6δὲ οὐαὶ ροεῖδ οἂ- 



ΦΙΒΥΓΙΙΝΟΒΌΝ 
ΟΒΑΓΟΠΟΝΌΝΜ 

ΠΙΒΕΒ ΒΕΡΤΙΜΌΞ. 

Ο ἈΒιοάθδ, ἴδ τηϊβογᾶπι, ὑγὶπ10 ἴὸ σατμηα ἔδρο: 
Ῥγιπιὰ ὈΓΡ 65 ἸΠ1ῸΡ 6.15, 80 ΡΥ πιὰ ΡΕΓΙΡῚ8, 
ΟΥΡᾶ νιγῖϑ, 66 18πὶ πιογῖδ}} ΠΙΆ }}1}}5 0}}}. 

Π 616, βαῖδθιβ, εἰ 1Π518}}} [Δ οἰ ΕΓΊΒ απάδ. 

5. ΟΥΡΓΕ, ΠΔΥῚΒ ἴ6 4υο 8Π| ἸΧΟΓΙΒ ΟρρΓΙπιοὶ φϑίυϑ. 
510} 18, ἸΏΓΘΓΏ5 ἀγάθ80 68 Ἰρῆθδᾶ ὙΘΏ18. 

Νέεὸ Ἰγϑοσγα ἰχαιῖὶ πηθιθπάδη) ΠυΙΏΙ]15 1ΓΆΠλ. 

Νοορ, Βοπυηυπι 801115, [πρῚ], οΘοτημημῃϊᾶ [αϊδ. 

ἀτὶ ϑευοσὶ δυρϑπίοης Ῥεγβὶοᾶ, ὑ. 45, 5244. Ῥαισίδ, ἰ ἴδϑ. οοπ)ΐσοσα, ϑυγία δοὺ ας 

δγτίδ δου Ῥῃαηΐοα, ΟὉ νογβιβ 714, 114, 62 : αγρίυ οπΐπι νΥἱχ δυὶ ἰου"οΣ ἱπα!οδοὶ 

νεγδυ8 18, 44., εἰ 115, 24. Οοπίεν Ἐχουγβυμι ποβίσυπι Ὗ, οδρ. 9. -- 1-3. ἈΒοάυς 
ΡΓΙλα οὐηΐτπὶ ρογίϊυτα ἀοβοίυτ. --- 4-6. γαιεἰηΐδ ἴῃ Βοΐυπλ, Ογργυμὰ οἱ δὲ. δπ. 
-- 1.11. θὲ ἀϊυνο υπίνογϑο ἔγαριηθηῖα τ] εἰ αἸβδυῖδ. --- 

Ιυπιηϊδηάυπι, 56 « ῥγὶπιᾶ » ἱπῖθ ἢ σεη-Ἔ ὀ ὀ 71,544. Ηϊς εἴ ρτγοχίπι νοσβυ5 ἰδοιη! 85 
ἀυπι 4ιιαβὶ « ργεοείρυδ δοὺ ργϑ οαἰετὶδ.» : Πιἰδηῖ, δηϊαυ8 υἱάδ! σοὶ ἂὸ Ὀγἰμιδγὶϊβ, 
εἴτ. Υ11], 88. εἴ ἰογῖδβϑθε δὰ ἐπ! διϊοηοπι 5: θ.}} 1 πε [ΔΓ - 

4, 44. θὲ Ὠεῖο μογίϊιγα, εἴν. ΙΥ̓͂, 92, ταρὶπὶ5 ἀς ᾿πάιιβίγϊα ἷος τοϊἰοἰϊα, ὑπὰδ ἴῃ 
εἰ Ἰοοος ἰδὲ οἰϊ. θ6 Ογρτο, ᾿Υ͂, 121, εἴς. ᾿ἰὔταπι 1 ἰγαπβϑίογυηὶ, οοάδπι ἴεγα ογάϊπα 

6. Οἴν. ΙΥ̓, 80, 544. ᾿ϑἀείησυς νεγρὶβ, Οἷγ. 1, 188, 44. 
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Πλεύσει γῆ, πλεύσει δὲ ὄρη, πλεύσει δὲ χαὶ αἰθήρ. 
10 Υδωρ ἔσται πάντα, χαὶ ὕδασι πάντ᾽ ἀπολεῖται. 

Στήσονται δ᾽ ἄνεμοι, καὶ δεύτερος ἔσσεται αἰών. 
Φρυγίη, πρώτη δ᾽ ἀναλάμψεις ὕδατος ἄχρου. 

Πρώτη δ᾽ εἰς ἀσέδειαν ἀπαρνήσῃ Θεὸν αὐτὴ, 
ἄλλοις εἰδ ὥὦλοις χεχαρισμένη, ὅσσα σε, δειλὴ, 

τι ἐξολέσει, πολλῶν περιτελλομένων ἐνιαυτῶν. 
Αἰθίοπες δύστηνοι, ὑπ᾽ ἄλγεος οἰκτρὰ παθόντες, 

Ῥομφαίαις πλήξονται ὑπὸ χρόα πεπτγῶτες. 

Τὴν λιπαρὴν Αἴγυπτον ἀεὶ σταχύεσσι μέλουσαν, 
ἣν Νεῖλος νηχτοῖς ὑπὸ χύμασιν ἑπτὰ μεθύσχει, 

20 ἀλλήλων ἔμφυλος ἑλεῖ στάσις - ἔνθεν ἀέλπτως 

ἀνέρες ἐξελάσουσι τὸν οὐ θεὸν ἀνὸ ράσιν ὧπιν. 

Αἱ αἱ, Λαοδίκεια, σὺ δ᾽ οὐ Θεὸν οὔποτ᾽ ἰδοῦσα 
Ψεύση, τολμηρή᾽ [ χλύσει] δέ σε κῦμα Λύχοιο. 

Αὐτὸς ὁ γεννηθεὶς ὁ μέγας Θεὸς, ὃς [τέρα] πολλὰ 

4“ Ποιήσει, χοεμάσει δὲ δι αἰθέρος ἄξονα μέσσον" 

Στήσει δ᾽ ἀνθρώποισι μέγαν φόύξον ὑψόο᾽ ἰδέσθαι, 

Κίονα μετρήσας μεγάλῳ πυρὶ, οὗ ῥαθάμιγγες 
ἀνθρώπων ὀλέσουσι γένν», κακὰ δηλησάντων. 

ἔσται γάρ ποτε [χεῖνος ἅπαξ] χρόνος, ἔνθαδε φῶτες 

30 Ἐξιλάσουσι Θεόν γ΄, ἀλλ’ οὐ παύσουσιν ἀνίας 

ἀχράντους. Δαβὶδ δὲ δι᾽ οἴκου πάντα τελεῖται. 

Τῷ γάρ τ᾽ αὐτὸς ἔδωχε Θεὸς [θρόνον] ἐγγναλίξας " 

Οἱ δὲ διαγγελτῆρες ὑπαὶ ποσὶ χοιμήσονται, 
Οἵ τε πυρὰς φαίνουσι, καὶ οἱ ποταμοὺς φαίνουσιν, 

35 Οἵ τ᾽ ἄστη σώζουσι, χαὶ οἱ πέμπουσιν ἀήτας. 

- 12, 544. Ῥτῖπιὰ ἀὐϊυνῖο ἐπιεγρεὶ ΡὨγγρῖα, ὑπά6 [ΔἸδογυτι οτρο ἀδογαπι. --- 16, 
84. ἴπ ΕἸ ορίδτῃ ρτανὶῖθ ρ]εςϊεπάδῃι. --- 18, 544. ἴὰ ργρίιυπι εἰν ρυς Ρ6}}}5 

ΔΙΒΌΓΔΙΩ ΟὉ Αρίῃ ἰῃνθηΐυπι, ἀείπας ὀχρυΐδυπι. --- 22, 54. 'ῃ ᾿δοάϊοεδπι ΡΠ γγρίω. 

9. Οἴν. 1, 198, 0] πλεύσουσιν ὄρη. 19. Αἢ τλ6}}5 χεύμασιν ἢ 
10. Οἴν.1, 194, υνὶ ἔσται ἅπαντα. 20. Αῃ ὀλεῖ ργὸ ἑλεῖ 
12. Οἴτ. 1, 196, υνὶ ἀποδύσῃ ἀφ᾽ ὅδ. 2422. Οἷν. ΠΠ], 4171. ΙΥ̓́, 106:Υ, 289. 
18, 544ᾳ. Οἴτ. ΠΠ. 140, :44ᾳ., οαΟΥὦἮγ, 28. Οοἀά. καύσει νοὶ χλαύσει : 06 

129, 54. οΟΥΤ, Ῥυγίογοω ἴῃ κλύσει ργοὰυςὶ 5:0 }}}}- 
14. Θυϊάπ! ροῖυ5 εἰδώλοις ἀλάλοις, Ὠιπὶ 6δῖ. 

αι ΙΥ̓́, Τὴ δεά εἴ ΠῚ, 81, ἄλλοις. 24, [,μδουηδῆ διιῖα ἤυὩ6 νεγβυτλ ὈΓΙΠιὶ 
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ΝάΡι Ππυϊηυβ, ὨΔΌυηῖ ΠΟ Π168. Οοἰυπὶ 41 0486 ΠΑΡ] : 
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10. Ομμηϊᾶ ρομῖυδβ ογαηΐ, ρογἀ θη εἰ οπληΐϊὰ ροηῖο. 
Αἱ νϑῃϊὶ βιδίθηϊυν : [0] δῖᾶ8 8]ῖ6 σα βυγρεῖ. 

Ο ΡὨγυρῖα, βου μ68 Β0Π1ΠΊ0 46 βΈΓΡΙΙΘ ὈΓΙΠῚᾶ : 
Τὰ φυοχαδ ρῥγιηᾶ ἤδυπι, βργεῖδ ριοίαϊθ, ΠΕ σΆ 18, 

Ουϊρρε 81}18 ἔτιιβίγα 5: λυ ]Δογὶ5 ἀθα α. Ζαδ ἴθ, 

ι 5 [η[οἰ]ἴχ, ρεγάθηϊ, τ} 115 νου ΘΠ ΡΒ ΔΏΏ]8. 

ΠΕ ΒΙορο5 παϊβοσὶ, ἀυγα ᾿η[ογιπηϊὰ ρΆ551. 

(πάδητυΣ ρ᾽Δ 6115. Ρογαὰθ ομληᾶ ΠΊΘΙΏ ὈΓα ἸΓΘΠλ ΒΟ ηϊ, 
ΜΟΙ ]15 αἱ ἰσγρίυβ, ἤαν!5 4ιι88 ΒΕ ΠΊΡΟΓ ΔΓΙΒ118 

σαδυάοι, 4015 Ν}Π βθριθπΊρ]}1ο18 ἜὈσια 16 }} 8. 
20 Ῥοϑϑυπχ 1011 θ61118 εἰν} 5, ὑπ 46 βιιογυ πη 

Εχοϊάοι την ἴα ρα ]55 δὶ ἤθη ἄδυβ Αρἱ8. 

Ηεα ||], 1,δοάϊοοα! Πδὰπι νι ἀ1586 ΠΘρΡΆΡ]5, 

Αὐάᾶχ πε ῃττὶ : 568 6 γου8 ΟὈΓγαεῖ ΔΠΊΏ18. 

[ρ56 Ὠεο ρεηϊυβ Πεὺϑ βἀεῖὶ ρ] αγΊπηᾶ 5 ρ ; 
Ὁ ἴρ586 ἄχθϑιῃ πιδάϊο βυβρθῃάεὶ ἴῃ ἐίπογα, ΠλᾶρΤΝ 5 

ὕὕπάε {πλοῦ ρεπογὶ ἢυπηᾶπο, 4υῦυπ) βίατο νἀθρυπὶ 

Αγάθηϊθη πηυΐῖο αἸνΙπΠυ5 Ἰρμ6 ΟΟ]υπιηᾶπι, 
ΘΠ δῃΐθι 68}1418 ἴῃ ἴοΓγὰ5 [Ὀπογα ρα 15. 
Νηι σΟΠΊΠΊ 18 ΘΓΙΐ 8626] οαληθι5 ᾿οῖᾶ : νοϊθηϊαας 

30 Ταπι ρίασαγε Ὠδυπὶ; 864 πο ραυϑὰ υἱΐα ἀοίεπαὶ ", 

Οομρίοτγι ἀσμ οὐποῖα ἀοπιυβ Ὠανιάϊοᾶ : παιηαθς 
Ηυϊο Ποὺ ςἴογηὶ 80}}} σοησοβϑιῖ ΠΟΠΟΓΘΙᾺ ; 

ΘῈ} ρεάιθυβααθ ἀδάιϊ σοηϊοβ ἀόγίμγε ροϊθηῖοϑ5, 
Ου! Παπιπιαβα4πε γορίβ, εἴ σαὶ ἀδπὶ ἀπ θυ8 ὑπά85, 

35 Οὐἶᾳαθ ὑγθ68 βεγνδηῖ, εἰ 4] ναρὰ ἤδηγπα τηϊτυηϊ. 

--- 24, 544. [[δουπὰ ἱπεοτῖυτῃ ΄υδηῖα γε] φυϊά οσομ] 8η5.] ἔδοῖοὶ μδὸ φυΐ τλ}}} 18 
εὐἀϊυγι5 εδῖ ρχοάϊρία, θεῖ}β τηᾶρτιι8, Ὠεὶ Β]111.5, οὐ]ι5 δὰ Ἰυάϊοίϊαστα νεηΐθη}5 δίσηᾶ 

Ρτγααϊευπῖυν. -- 

ΠΟ5 ΤΟΙ ΓΑΥ 115. 6 υἱΓδήι6 ξοπαΓᾶ- 
τίουα Ομ γίϑι!, οἷν. ΥἹ, ἃ, εἴ Ἰηΐτα, 69, 
εἰ νἱὰδ ποῖ. Οοάϊοεβ ἰῃ πα νογβυβ, ἄστρ᾽ 
ὃς πολλά : ΠΟ5 ΟΟΥΤ. 

428. γιάεῖυν Ὠἰης δὰ Ἠεβγοβίυμη ρεΓ- 
-υϑῦΐδδα : Δηλήσας, χαμών, διαπραξάμε- 

νος. δὶ οηἰπὶ χαμών πεοοβτάα ποιήσας. 
429. Οοἠά. χοινὸς ἄναξ χρόνος : ΠΟ5 

ΓΟΥΣ. Ὠεΐπάς ὕτὸ ἔνθάδε νεϊΐπηιις ἔνθα γε 
Ἰεφὶ, γαϊδιϊνο 56 η88. 

81. ΟΥνὌ. ΥἹ, 11. 
82. Οἴν. ΥἹ, 2, εἴ δυρτα, 29. 

, 88. Οοάά. 411: ὑπό ργὸ ὑπαί. 
84. (οάά. οπιποα πυράς, « ΓΟβΡῸΒ», 

ΠΟΙΙΡΟ ΡΙῸ ᾿ξηῖθυ5. Μ4]6 οἰϊπι ἔυης ἴο- 
εὐπὶ γα ΔΥΘΓΒΠλ118. 
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Πολλοῖς δ᾽ αὖ χαλεπὸς βίος ἀνθρώποισιν [ ἔπεισιν 1, 

ἐἰσδύνων ψυχαῖσι, καὶ ἀλλάσσων φρένας ἀνδρῶν. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἐχ ῥίζης βλαστὸς νέος ὄμματα λύσῃ, 

[Τέχνοις ἥ ποτε πᾶσι] τροφὴν διέδωχε 
Καὶ τὰ μὲν ἀμφὶ γρόνοις ἔσται πλέον. Αλλ᾽ ὅταν ἄλλοι άο 

ἴω γὰι : 

ἄρξωνται Πέρσαι, μάχιμον φύλον, αὐτίκα δεινοὶ 
ἔσσονται θάλαμοι νυυφῶν διὰ δύσνομα φῦλα. 
ἕξει γὰρ μήτηρ δὸν υἱέα καὶ πόσιν" υἱὸς 

Μητέρα δηλήσει" θυγάτηρ δ᾽ ἐπὶ πατρὶ χλιθεῖσα 

45 Βάρθαρον ὑπνώσει τοῦτον νόμον. Υστερα δ᾽ αὐτοῖς 

Ἐχλάμψει Ῥωμαῖος ἄρης πολλῆς ἀπὸ λόγχης " 
Αΐμασι δ᾽ ἀνὸ ρομέῳ πολλὴν χθόνα φυρήσουσιν. 

Ἰταλίης δὲ πρόμος τότε φεύξεται ἐχ δορὸς ἀλχῆς. 

. Δείψουσι δ᾽ ἐπὶ γῆς χρυσῷ χεχαραγμένον [ ἔγχος, 
ἂν προμάχοις ΣΝ αἰεὶ σημεῖον ἀνάγχης. 

σται μὴν ὅτε πᾶσα χαχὴ καὶ δύσμορος οἰκτρῶς 

Ἰλιὰς [εἰσίεται] τάφον, οὐ γάμον, ἔνθα βαθεῖα 
Κλαύσουσι νύμφαι, ὅτι δὴ Θεὸν οὐχ ἐνόησαν, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ τυπάνοις [τε] κρότοισί τε ἦχον ἔδωχαν. 

δῦ Μαντεύου, Κολοφών - μέγα σοι χρέμαται φοδερὸν πῦρ. 
η΄ ἃ 2 ᾿ 3 τω Θεσσαλίη δύσνυμφε, σὲ δ᾽ ὄψεται οὐχέτι γαῖα, 

Οὐδὲ τέφρην, πλεύση τε μόνη φυγὰς ἠπείροιο " 
Οὕτως], ὦ τλῆμον, σκύδαλον πολέμου λυγρὸν ἔσσῃ, 
χυσὶ χαὶ ποταμοῖς χαὶ ῥομφαίησι πεσοῦσα. 

6ο ἃ, τλῆμόν γε Κόρινθε, σὺ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὴν βαρὺν ἄρην 

Δέξῃ, δειλαίη, καὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἀπολεῖσθε. 

Τύρε, σὺ δ᾽ [ ἥκιστα ] λείψῃ μόνη " εὐσεδέων γὰῤ 

- 86, 54. Ἠοπιίπυπι ἰυοῖυϑ οἱ ἸΕΙΤῸΓ ΔΡργορίπαυδηῖο υάϊοῖο. --- 38. 544. Ῥοεὶ 
ΟὨγῖδιὶ ῥγίογεπι ἰῃ ἴαγταβ δάἀνθηΐϊιμι, Ῥεγβδγιιπὶ πονὰ ρ6Π85 δχβυγρεῖ ἰποθϑιῖβ [σὰ 
ΤΩΟΥΊΡυ 3. --- 15, 544. [14}1 ἀυοὶ5 [ΑἸοχαπάτὶ πεῖρα ϑθνεγ) ἐχρβά!ο δάνεγϑιιβ ἰξῖοϑ 

86. Οοἀά. ἀνθρώπων τε πείσει : Π058 
οοΥΤ. Ὁ] Οδϑὶ. οοπ)εοογαὶ οἱ Ορ8. οἀϊ- 
ἀεγαὶ ἐποίσει. 

48. Οοηίεν ΥἹ, 16. ᾿᾽Ομματα (ἰὰ αεὶ, 
ὀφθαλμοὺς λύειν) δὶ δοιητηδτι 560 6 Γ- 
ΤΏΘἢ ΔΡΕΓΙΓΟ. 

89. Οοἀά. τὴν χτίσιν ἦν ποτε πᾶσα, 
εἰ ἴῃ ἤπο περὶ σήν : ΠΟ8 (ΟΙΥ. 

41, (οἀά. μαχίμων : πο6 ἙοοτΓ. [ἰάδηι 

φῦλον τεσῖα ΟΡ ΟΥἸΒΟΡΤΔΡΐδηι, δ ]6 οὗ 
ΤΟΙ. 

44, Μα]]επὶ αυϊάαπι ὑπὸ πατρί : 5εὰ 
ἐπί ργοῦτοδυπι τηδρὶ5 4υἷδ γο]υπΙἈΓΊυ 
αὶ ἰηΐγα, 60. Οἴν. εἰ Υῇ, 390, υδὲ δος ᾿τ)- 
τη8ηθ ἢδρίτυπὶ ἈοΙιδη 5 ̓ἰδηαιδῃ ἴγο- 
406 π58 οδἠϊεϊϊυν, 564 ἴα]5ο. θ6 Ρεγξᾶγιπι 
πιοτῖθυκ νἱὰδ ποῖ. 

4θ. [πὰ ἤπο, οὔποθ ἄνθος, υδὲ Ὠ05 
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Αἱ πλυ]ῖο8 που Π 65 νὴῖ88 ΡΥΑΥΙΒ ΟρρτΙπιδῖ ΔΏΡΌΓ, 

[ὨΒΙΠΌ ΔΒ ΔΏΙΠ,18, Εἴ 56Ώ 511) ρΘΟΙΌΓΆ ΓΤ] ἴ8Ώ5. 

Ουυμ νοτοὸ πονὰ ρ᾽δπῖα, ΠΟνΌ ἢ) 56 ΡΈΥΙΊΘῺ δὰ ΔΌΓᾺΒ 

Εχιαυ εὶς ἀδ βιῖγρε, οἷρο 4 ραν ορὶπιο 

Ναϊογυμ ἐβυσγθα, ἀδιποαρ5 δ τοιροτα δΒεπέ. 

Βερμδρυηῖ 8}1} Ῥεγβα, θ6]10 1πο ἃ ῥτΟ]68; 
[ηἰαπάοβααες βίπιὰϊ {Πα δ π)08 σΘΠΒ ἱπηρὶᾶ ᾿ΕΥΓῚΒ 

Οπβιθπαεῖ. Νίαιον παι} πηδῖθυμαχας παὶὰϑ 

Οβου]α ἔα δρι:; στο οχαθ ᾿πἴι δέ ρΑΓΘὨ 5 
ΕἸΠ1|4 θαυ ατίσαμ βουληυπλ ρἀοτμημισροῖ. Αἱ 1}}15 

Βοιηδηι8 5.110 ἀ6Π 518 ΤηᾶΓΒ ἱπργαεῖ ΠΑ5118: 

ϑδηρυΐηε ἴασγὰ ἤυεῖ: ἀοπρο ΘΟ η6 σοἀεοὶ 
Ὀυχ [18]08, Γιρίοη57.6 αὐταί Π851116 το] πχυεῖ, 
[ππρϑσῖὶ αυοά ἔεσσα 8016 πὶ δηϊα ἈρΡΊΩΪΠΔ 5ΙρηυΠ,. 

50 Τεπρυβ οἱ πΠυὰ δγιῖ, χυυσιῃ [4118 Δ 018 510 18.Γ}8 

1188 δοοοπάεὶ ἰδ ᾶ8, πο 11] ᾿ὰρά}68, 
γόγαμ ἤθὰ ἢ ἔδγα 68. ἴὰπ| Ζαὰπηι τ βα γα Ὁ}}6 ΠΥΠΉρ ἢ: 

ΕἸεθαμι : ααὶρρα θεὰπὶ ἤθη ΔρΏΟνΘΓΘ ΒΌΡΓΕΠΊΠ, 
Τγπιρδηᾶ ἀυπὶ 5ΕΠΊΡΕΓ, 56 ΡῈ ογοριϊδουϊα ρυ βαηὶ. 

ωι ὡωι Οοη5016 ποδία ἀθοβ, (οορῇοη ; π8πηὶ 16 ργεηῖ ἸΡΤ8. 

ΤΠ 6558118, ἸΠξ6]1χ πυτί 5, ΠΟῺ ἀρ] 5 δὰϊ [6 

Αἱ ἀ6 ἴδ οἴποσϑηι 161} 5 ἰδογιποβᾶ υἱά θθι: 

ϑε4 ρῥγοίυρα ᾿ππ80}8 ρεΐαρο, Τ]5 γα 1} 6 Ὀ6}}1 
ΓΙ ρσιαπι, ο σαι θυ5 Πα ν Π54 06 ἃγηβα6 οδάυοδ. 

δο ΑΒ! τβογσαηάα Οογιηῖδ ; ρστανῖβ 110] ΡΓΘ ἃ Π]ΔΓΊΒ 
Ιπουρδαῖ; εἴ νοβ ἀἸβοογαϊα πιυῖυα ραγάοι. 

Νεο ἴὰ βοΐ, Τγσε, οἰ ρ!ε5 : ἴ6 δ πμ40 6 ΡΙΟΓΌΠΙ, 

Ῥεγβῶβ τηΐϊηυ5 ἔα] ἴχ. --- 50, 544. θὲ [11ἰο [Ῥεγρᾶπιο υἱά]!οαὶ ἢ δὴ ΑἸεχδπάγια Ττοδ- 
ἐϊς }], 1{τὸπί ἀ6 ΤΏ 65858116, ἀ6 Οοορβομπο, Οουπῖμο, Τγτο, ναρὰ εἰ ἰοσιυἱἱδ ναϊοἰπῖα 

ἐχ 8Πη||40.15 γερει δ τε ρουῖρυ8. --- 

ἔγχος, 6 (δεῖ. σοη]., ὩΘΙΩΡ6 ἀδ νδχ]]ο 
ΠηΡοΓγδῖοσίο. 

80. Οοἀά. ἐχπρομολόντα φέρουσ᾽ αἰεὶ 
γεὶ φέρων γε ἀεί, δἰπε 56Π88 : ὨΟβ ΟΟΥΤ. 

82. ὈΟοάἀά. ἐχπίεται, υπάδ (δβῖ. δὰ 
ΤΩΔΥΕ. ἐχπεσεῖται, νἱἀοἰἸοεῖ ῥτὸ ἐχπέσε- 
ται : ΠΟ5 ΟΟΥΤ. Αἀ δυπο δυΐοπλ᾽ ἰοου 1 
τἱάς ποῖ. 

58. ΝΥπιρ])85 ἐπί6 Πρ 6 Πιιχιι5 561: ται]- 

16 γ65 οὐ υ5 τοφιοΐδ, υἱ ἰμἶγα, δ6, Θεσσαλίη 
δύσνυμφε. 

55. θὲ ΟοἸορμοηΐο δἰ ἴδια ἴὰης 8ι:- 
ΡΕΓβἼρυ5 ογδου 5 υἱάθ ποῖ. δὰ ΧΙΥ, 
212. 

δ8. (οὐά. αὐτοῖς, 00]᾽] πο5 οὗτως 6 

ΘΟ]. 
θ2. Οοἀά. ἡλίκα, ᾳυϊάδτι ἡλίχους, υ8] 

Π05 ἥκιστα ἐ οοη]. 
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ἀνδρῶν χώρης σῆς ὁλιγηπελίη σε διοίσει. 

ἃ, Συρίη κοίλη, Φοινίκων [ὑψόθεν ] ἀνδρῶν 
65 Οἷς ἐπερευγομένη χεῖται Βηρυτιὰς ἅλμη, 

Τλήμων, οὐκ ἔγνως τὸν σὸν Θεὸν [ὅς] ποτ᾽ ἔλουσεν 
Ἰορδάνου ἐν προχοῆσι, καὶ ἔπτατο πνεύματι πολλῷ " 

ς πρὶν καὶ γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Αὐθέντης [ γεγένητο Λόγος Πατρί" Πνεύματι δ᾽ ἀγνῷ 
70 Σάρχ᾽ ἐνδυσάμενος, ταχὺς ἵπτατο Πατρὸς ἐς οἴχους. 

Τρεῖς δ᾽ αὐτῷ πύργους μέγας οὐρανὸς ἐστήριξεν, 

ἐν τῷ δὴ ναίουσι Θεοῦ θυγατέρες ] ἐσδλαὶ,. 

ἐλπίς τ᾽, εὐσεθίη τε, σεθασιλοσύνη τε ποθεινὴ, 

Οὐ χρυσῷ χαίρουσα, ἢ ἀργύρῳ, ἀλλὰ σεδασμοῖς 
ἀ , ἢ ΄ - νθρώπων, θυσίαις τε, διχαιοτάτοις τε λογισμοῖς. 

Θύσεις δ᾽ ἀθανάτῳ μεγάλῳ Θεῷ ἠδ᾽ ἀγερώχῳ, 
Οὐ χόνδρον τήξας λιβάνου πυρὶ, οὐδὲ μαχαίρῃ 

ἀρνειὸν χόψεις λασιότριχα - ἀλλ᾽ ἅμα πᾶσιν 

Οἱ τεὸν αἷμα φέρουσι, λαθὼν ἀγριηνὰ πετεινὰ, 
8ο 

Ἢ Ἵ 

Εὐξάμενος πέμψεις, εἰς οὐρανὸν ὄυματα τείνας ᾿ 
δὲ σπείσεις χαθαρῷ πυρὶ, τοῖα βοήσας, 
σε Λόγον γέννησε Πατὴρ, πάτερ, ὄρνιν ἀφῆχα, 

ξὺν ἀπαγγελτῆρα λόγων Δόγον, ὕδασιν ἁγνοῖς 

Ῥαίνων σὸν βάπτισμα, δι᾿ οὗ πυρὸς ἐξεφαάνθης. 

85 Οὐδὲ θύρην κλείσεις, ὅτε τίς σοι ἐπήλυτος ἄλλος 

ἥξει δευόμενος, πενίης [ ἀπὸ λιμὸν ἐρύκειν ]. 
ἀλλὰ λαδὼν κεφαλὴν τοῦδ᾽ ἀνέρος, ὕδατι ῥάνας, 
Εὐξαι τρίς " τῷ σῷ δὲ Θεῷ μάλα τοῖα βόησον, 

Οὐχ ἔραμαι πλούτου " λιτός ποτε λιτὸν ἐδέγμτην " 
οο [ἀμφοτέρων ] σὺ πάτερ, σὺ χορηγητὴρ, ἐπάχουσον. 

- 64, 44ᾳ. χα ἀαἰεη-ϑγτγίδια, χυοά 5. οοῖ οὐ]υπι ἀϑρογηδία δῖ γε Βεὶ. --- 

θ6, 54ᾳᾳα. Ομ γῖδιῖ 50 οὶ, χιὶ Ῥαιγὶβ διίθγωὶ ἢ]}υΣ οδὶ δϊογσπυβ, ἀθ Ἵδθὶο ἀεΐαρϑι ἴῃ 

θ8. οὐ. ἀνδρῶν χώρης εἰς ὀλίγη 
φανίη, ΑἸϊ: ποῃ πρεΐυ8., χώρησις ὀλίγη 
φενίη : πὸ5 Ἑοῦγ. Οἴν. Υ, 418. 

θ4. ὑοἀά. ἀσσνρίη χοίλη, ἂς ἀεϊηε 
ὕπατον, υδὶ πο5 ὑψόθεν ε ᾿σοη͵. 

65. Οοἀά. χεῖται : εοα νογῖυ χεῖται, εἴ 
886 δ᾿ ΟΥΠΠυ, υἱ Ρτοσ. 1. 

66. Οοἀά. ὅν ποτ᾽ ἔλονσεν : ΠΟδ (ΟΥΓ. 
Οἴν. ΥἹ, 4, 4. 

61. Οοἀά. τριτάτοισιν, τὸὶ πο8 προ- 
χοῦσιν, υἱΐΥ!, 4. 

69. Οοἀά. γένετο νεὶ ἐγένετο, δς 
ἀεἰπάδ οὔιποβ λόγῳ πατρός : ΠΟ5 (ΟΥΤ, 

11. Οὔτ. σογτμο Ραεὶ. {1}. 1}, νἱβ. ὃ, 
εἰ υἱέας ποῖ. 

12. ΑὮἢ πιεῖϊυς ἐν τοῖς" Βοϊηάο οοὐά. 
Θεοῦ νῦν μητέρες, νεῖ μητέρες 5'π6 νῦν 
ἃς 5:η6 586Π8ι:), ΡΓῸ 4} 05 θυγατέρες, 
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Οὐο8 ρτεμλ!ο ἰ0] 6.18, αἰπιία θὰ ! ρϑηυτῖα ρογαοῖ. 

Αἢ ! 5γγ18 ἸΏΓΟΙΧ, ΒΌΡΟΥ 41105 Θομοδνᾶ ΤΟ Ὠ 168 

65 Ῥῃοπιοῦπι, 4008 υπἀδ βοπαὶ Βογγιῖα οἰγοιι ἢ 
Ηαυὰ παρυπε Ὠδυπι ΒρΡΕΓΏΪ8,) 40] 86 Δ] 1 8 Π1η6 
δογάδῃι, πυυϊΐϊοαυς ἀΡτγορίυβ ΕἸαπαῖπα ἔαρι ; 

Ουἱϊ ΡὈΓΊΟΙ εἴ ἰΘΓΓΙΒ εἴ 088]0 νυἱχ!ϊ οἵ Δ5[115. 
᾿ΘΘΓΠΊΟ ΡΟΐΘΏΒ, ἀε Ῥαῖγε βαῖιβ. 401] ΕἾΔ π 6 Ξδποῖο 

7ο ᾿πάυΐϊυβ σαγηθηι, γενοΐαϊ πιοὸχ ῬβΊΓΙ8 ἴῃ 6668. 
Αἴφυς 18] ἴγεβ ο}]1 ἴυγγεβ ρο]ὺβ Ἔχῖυ}!ῖ αἰτας, 

Οὐυδ5 ΠΑΡ απ βυπη0 ἴΓ68 ΟΥδΒ ὨΠ21η6 αἰνῶ, 

5ρ68, Ριεῖα8, οἱ Ἀδ Προ νεμοσαπάδ, πΠ6Ὸ 10 

1μεῖλ πεο ἀγρεηῖο, 564 οὐ τὰ 5 ΠΡ] 166 ΖυΓΘῊΒ 

. σ᾽ Ῥυτὰ Ποιηίπαπι οογάᾶ οἷ ΓΑΙΙΟΏΙ ΔΟσοΙ μη Οἀ8 580 Γᾶ. 
ϑΔοΓὰ δυῖθῃ 816 ΓΙ ἔθ γοβ : ΠΟῊ [115 ΠΟΠΟΓΟΠῚ 

Ασοεπάδβ; οὐ}]}ὰ8 σατο τοί τυ Γ ἀρμυβ; 
ϑεα ΘΟΠΒΔΏΡΌΪΩ6Ο οὐρα Βεραηῖα ᾿ὰοτυτ. 

Αρτεβῖθϑ νοϊμογε8 ΓΌΡ 5 δὰ 51:6 γα ν!π0}}5 

8ο Επιτῖαεβ, ΟΠ ἈϑριοΙΘἢ5, ρυγαη 486 ργοίαπα 68 

Ιη Βαπηπιαπὶ ᾿ΠΡαπηθῃ ἅαιι, 819 οτγα ἰοουῖυϑ: 

Ουὶϊ τὸ ργορσϑῆυ  οσθυτι Ραῖοσ, μᾶπο, ραΐοτ, ΗΠ] 

Μῖο ἰενοῖη, τηθὰ συ ροτγῖεϊ ρα νοῖα, νοΪ ΠΟΓ ΘΠ, 

ΒαριἰβηλυΠι ΓΟ ον η8, 400 νἹοῖοσ Ὁ Ἰρτ6 ΓΘαΙ51. 
85 Ννε [ογϑβ ργθοὶυάε ἴυ85, 51 νεῃεσὶῖ ΠΟΒρ65, ' 

ΕσΙρΘ πιθ, οἰαπιᾶηβ, ρϑυρογίαι]αθ ἰδ 06. 

566. :Τ]56 1] οαρυΐϊ ἀϑρογβἃ ρίυ8 ἀΡ]ι6 ἰγιηρλα, 
Τεγαὰθ τὰὰστῃ νοπογασο δύσῃ; ἀείη ἰδία ργοίαγα : 

Νόοι πιο αἰν!τ85:; εἴ 401 ΤΘὨ ΒΒ: Π20.5 Ο]1Π|, 

90 Νυῃπο τεπυθῖὰ δοοϊρίο. Ῥαῖοσ, δι θογατα ἃΠηῈ6 νΟΙΙ8. 

ἴεγτδϑ, 6 ἴεστὶβ δὰ οαΐυμι γεάυχ. --- 16-95. Νόνὰ φυδοάδηι βοτὰ ρβθυ ἀο τ 5᾽ Ἴδη 
ἃ τδῖς ἀοοεπίυν εἴ οΟΙΩΙοπἀδηΐυν. --- 

δυάδοϊον 58η6 οἱ δὰ τηοΐῖγυπι πῃ Ὁ ΠῸ ὙΘΥΌῸ 85. (οἀά. χλείσης εἰ ἐπήλνδος : πο9 
μ15 ᾿ρτοθα. [μδηϊγοῖυγ τρδ] πὶ δἱ Θεοῖο ΘΟΥΤ. 
Ἰερεγεῖυν, φυδηχύδηα νἱὰθ 11}, 824. 86. ἀοἀά. πενίης ἐπερυκέναι λιμῷ νοῖ 

15. Οοἀά. δικαιοτάτων τε. ἀπερυχέναι : Π05 σοΥτ. ἐχ ἤοηθιο νἱΔ6- 
18. Απ χόψας, υἱ θρε. ε εοη].9 Ἰοοὶ, Οάγ85. ε, 160. 
82. Οοἀὰ. ὅς σε λόγον νοὶ ὅς σε λό-ὀἙ ὥΟ90. Οοἀά. ἀμφαδὸς νοὶ] ἀμφωδὸς γε] 

ΟΎΟς : ΠΟδ (ΟΥΓ. ἀμφοδὸς, οὗ πάτερ συγχωρηγητὴρ ἐπ. 
84. Οἷν. ΥἹ, 6. ο]εραὶ διγυνίιδ, δι᾿ Ουϊάδπηι ἴδπιεπ οὐ πάτερ γνεὶ σὺ πάτερ : 

οὗ πνρόεις ἐφαάνθης, 56ἀ ποΐπιι5 τεεῖθ. 105 (ΟΥΓ. 
- 
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Εὐξάμενος δώσεις οἱ. ἀπήγαγεν ἔχτοτε δ᾽ ἀνήρ. 

Νὴ θλίψῃς με, Θεοῦ ἱερὸν σέθας, ἠδὲ δίκαιον, 

Αγνὸν, ἀδούλωτον, περὶ Γένναν ἐλεγχθὲν .. .. 

Τλήμονά μου χραδίην στῆσον, πάτερ᾽ εἰς σὲ δέδορχα, 
οὔ Εἰς σὲ τὸν ἄχραντον, τὸν μὴ γέρες ἐργάσσαντο. 

Σαρδὼ, νῦν σὺ βαρεῖα, μεταλλάξῃ ἐς τέφρην. 

ἔσση δὲ οὐχέτι νῆσος, ὅταν δεχάδος χρόνος ἔλθη. 

Ζητήσουσι πλέοντες ἐν ὕδασιν οὐχέτ᾽ ἐοῦσαν. 

ἀλκχυόνες δ᾽ ἐπὶ σοὶ οἰχτρὸν γόον αἰάξουσιν. 

“100 ΜΝΜυγδονίη τρηχεῖα, δυσέχθατε πυρσὲ θαλάσσης, 

Αὐχήσεις αἰῶνα, καὶ αἰώνων ἀπολέσσῃ 

Θερμῷ πνεύματι πᾶσα, μανήση δ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς. 

Κῶλτι γαίη, τὸ δὲ σὸν κατ᾽ ὄρος, παρὰ δύσδατον ἄλπιν, 

Ψάμμος ὅλην χώσει σε βαθύς. Φόρον οὐκέτι δώσεις, 
τοῦ Οὐ στάχυν, οὐ βοτάνας" πανέρημος ἔσῃ δ᾽ ἀπὸ λαῶν 

Αἰεί- χρυμαλέοις δὲ παχυνομένη χρυστάλλοις, 
Δώθην ἐχτίσεις, ἣν οὐχ ἐνόησας, ἄναγνε. 

Ῥώμη καρτερόθυμε, Μακηδονίην μετὰ λόγχην 
ἀστράψεις ἐς ὄλυμπον. Θεὸς δέ σε πάμπαν ἄπυστον 

110 Ποιήσει, ὁπόταν δοχέῃς πολὺ κρεῖσσον ἐς ὄμμα 
Ἑδραία μίμνειν. Τότε σοι τοιαῦτα βοήσω. 
ὀλλυμένη φθέγξη λαμπρόν ποτε χαὶ μαρμαῖρον. 

Δεύτερά σοι, Ῥώμη, μέλλω πάλι δεύτερα φωνεῖν. 
ἄρτι δὲ σὲ, Συρίη τλῆμον, κατοδύρομαι οἰκτρῶς. 

τι Θῆόαι δύσδουλοι, ὑμῖν κακὸς ἦχος ἐπέστη, 

Αὐλῶν φθεγγομένων " ὑμῖν σάλπιγξ χαχὸν ἦχον 

ἠχήσει " ὄψεσθε δ᾽ ἀπολλυμένην χθόνα πᾶσαν. 
Αἱ αἴ σοι, τλήμων, αἱ αἵ, χακόθυμε θάλασσα. 

-- 96, 444. [πὰ ϑατάϊηϊαπι  Φιιδπὶ « στανθη ν νοοδῖ ὁ" ΟΝ γιδι'δηος οομΐδβθογες δὰ 

τα οῖδ }}Δ 60 Π|13505 ].--- 100, 544. ἴῃ Μγγάοπίδηι [56 ἱποεογίυπι ΄υδηγηδηι 1|1Δπὶ ; ἔοτ- 

ἴλ586 αι μοάϊε Μωπάαπία, δυιϊαυ!8 Μγτῖεδ, ρτορα Ῥγυβδπι]. --- 108, 644. [π (Δ]- 

91. ἀοἀά. εὐξαμένῳ δώσει σοι : Ὧ05 91. Δεχάδος χρόνος δεῖ ἀδεΐπηδ ρ6Π6- 

οοΥτ. δεῖμα ῥγὸ ἔχτοτε μἰδοογεῖ πιδρὶ5 τδῖϊο, ἀθ αὺυδ ρίυγα Ὧο05 δὰ ΙΥ͂, 20. 
ὁππότε 5εογὶ θὲ, βιυ]αῖδ ἴῃ ἤης ἀϊδιϊπο- 99. (οἀά. ἀΐξουσιν. 
ἴοπο. 100. θ6 Μγράοιξα, εἴν. ΠΠ], 348. 

92. Δῃ μὴ λείψῃς με, τηϊηυβ αἴϊϊες 101. Οοἀά. ἀπολεῖ σε, υἱ διρτα, 2. 
Ἰὶςεῖ ὑγοὸ μὴ λίπῃς μεῦ θεϊπάς ῥὑγὸ αἰώνων, ρμἰδεογοεῖ εἰς αἰῶν᾽ 

98. ἴπ πο, δὴ ἔχοιμι κι ρρμίοάσ ἢ εἰ]. 
96. ἢε ϑαγάϊηϊδ, οἴγ. 11, 4.71, οἵ νὶ 6 108. Οοἀά. ρὶοτίχις οὐπὶ οἀὰ. χελτι- 

ποῖ. γύη : υπι8 ἰδηδῃ υἱ Π05, ἃ 41:0 οἰἴδ δι δο- 
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56 ἤαϊυ8, ἀΔ 018. Ηΐπο υδ] πὶ ἀἸΒοθββεσι 116: 
Νὰ πι6 ρἰεοῖα ; τὰυϑ τ 511, ἤθὺβ ορίπιθ, οὐ]τυβ, 

ΘΟΓΥΠῚΣ 5ΘΠΊΡΘΓ, 506] ΓΙ ΖῈ6 ἸΏ .18 οἱ ΟΓΟΙ. 
ΟὐμΒστηᾶ τοϊβουατα ΠΔ1Π1 ΟΟΣ, ρᾶῖεν. Ὁ Πδυβ, ἴῃ ἴθ 

95 Βαβρίοιο, ἱπίθρταμι, βαμοῖαπι, ΠΟῚ ΓΘ ΟΓΘΘΙΏΠ. 
ϑαγάἸηϊα, Ο 4085 ΠΟ ΚΤΑΥΒ 65, ΘΟ ν ΓΒ 7806 018 

ἴπ ΟἸΠΟΓΘΙῚ ; ἀθΟΙΠ10 8Π| ΟῚ 6ΓΒ 1Π811}8 5886|0 ; 
Α΄ ἔγυβιγα νϑοῦ]5 ἴ6 πανιὰ ΄υδγεῖ 1ῃ ὉΠ 6}18, 
ΑἸογοποϑααα ἴαὰπὰ βορυπὶ τ βεσα 1} 6 ἔμηυ5. 

1.00 Νγραοηϊα Βοορα}18 Βογγθηβ, βρθοιία ἀϑρεγᾶ ροῃΊὶ, 

βἌνανη )8οῖδ 18 [γυβιῖγα, ρου ατα Ρ6Γ ἐν ΠῚ 
Αγάθηϊι Παῖα, ροωπίβααθ ᾿πημλα πὶ 5 Δπη6η5. ᾿ 

(4}]}1ἃ., ρΡΓΦΓΌΡΙΙ5 4υ86 πο 5 Δ 000}15 ΑἸρ68, 

ΟἸμη18 ΔΓΕ ΔΓ. ΟἸΠ11}}}8 οοηρ δῖα ἰδ 618; 

τοῦ Νέξο βερϑίθῃ δὰϊ βρίοαμη πιϊ 68 ΒΕΓ δ την ; 86 ΟΠλΠὶ 

Ργοΐδ νίγσὰπὶ ἀεΐεοϊα, σοί ρἰδοίεααα τίσ 18 

λογπαμα, ουὐ]ραιηααο [068 4υᾶπ). ρΡοΓατΆ, Π6Β6]8. 
Ἀοιπᾶ (ΈΓΟΧ ΔηΙπηϊ5, ροβὶ ἔγαοϊα ΝΟ 0115 ἅττα 

Αἀ οοίαπι δαλ 68 γα 105. 564 ἴς6 Πεὺβ ἸΏΡΘἢ8Β 
110 [ἢ πιδιίυπὶ νογῖοῖ, φυὰπὶ βῖδγθ ὙΔερεγα ἴυϊο 

Ιῃ βρεβοῖεπὶ ἢτιπαῖᾶ ἰοοο. Τυμπι Γυ ΓΒ} δὰ ΔΌΓΕΒ 
Ηξο 1|0Ὶ1 οἰδηιαθο, {φαυπι νοοα αἱυἶα 15 δουϊᾶ : 
Ἀτιγβὺβ 66ΡῸ, Γυγβὺ8 ἴ6 ΔΆΡοτ, Ἀοπιᾶ, οδαἀδῃΐθῃηι. 

ϑεά ἴὰδ πυῃο, ϑυτια ἰη [6] 1χ, ἔαῖα ἀβρογα ρἰδηρο. 

ιι5.. Τίνερ ᾿πσοηβυ]ῖο, νο 5 ΒΟΠῈ5 ἱτηπϊποῖ ΓΟ 

Εογα 18 ̓ταὶ : νΟθ15 τἴὰρα ἤ601}6 οἰαπρεῖ, 
γαβίασγι τοϊδπ σε ΠΡ 5Β πα] ὰ6 ἰθγσϑπι. 

γα 061! νω, ἀδηχηδῖα, {], τη Γ15 αηἀὰ ργοξαηαι ! 

᾿ἴδῃι. --- 108, 544. [π Ἀοχλδηι. --- 114. [ἢ ϑγτίδῃι. --- [15, 544. ἴπ ΤΏ6Ρ 55 [Ἔξ γριὶ 
γἱ ε]1ς61], --- 118, 344. [ἢ πιᾶγα ἵρϑυπι σΟΙΠαρτδίΓυ πὶ ἰοϊϊυ5 ταυπὰϊ ἱποδθηάϊο 

[φυοὰ ργωάϊοιυν δὸ ἀθϑου δ ιυγ], αυΐρρε ΟΡ περίεοῖοϑβ νεγὶ θεὶ βοῃοσγαβ. -- 

σρηΐυπι δοοορίσηιβ, τγεϊγαοΐυπι ἰοσῖδδδα [10. (οὐά, δοχέεις, δο ἀεϊπάε εἷς 
νοσαινϊ οαυβα. ἴῃ γαίη ῥγίοτοπι οοστὶ- ὄμμα : Ὠ05 (ΟΙΤ. 
Ῥέα 5:0 }188 ἀπιδηῖ. 111. ΕἸΠ15 νεῦϑὰ8 ΘΙ 0 γ}115 Παιιά Ἰηΐτο- 

104. (οὐά. ὅλη : ΠΟΒ ΘΟΥΤ. 4υθηβ τοουττοὶ ΧΙ, 84, 109, οἱ 'π υἱι1- 
1068. Στάχυς δὶς νἱάοῖυν ἢοπ ἔτυιπιθπ- πιΐ5 1 ργὶ5 ρϑϑββἰπ). 

ἴυπι, 56 ΑἸρίπα ε886 νδὶεγίδμς βρεοῖθβ, [14 Οουΐεν Υ͂, 286, εἰ ΧΙ, 122. 
οἸϊπὶ ἰῃ ἀπρυεηῖ5 υϑιϊαῖα, φυὰ ἀς ρἰδπια [16. Οἴν. Π]Ὶ, 488. 
νἱάο ποῖ. ! 118. Οἵ». ΠῚ], 328. 



208 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Ζ. 

Βρωθήση πυρὶ πᾶσα, καὶ ἐξολέσεις λαὸν ἅλμη. 
1Δ0 ἔσται γάρ τε τοσοῦτον ἐπὶ χϑονὶ μαινόμενον πῦρ; 

ὅσσον ὕδωο ῥεύσει, καὶ ἐξολέσει χθόνα πᾶσαν. 
Φλέξει ὄρη, χαύσει ποταμοὺς, πηγὰς δὲ χενώσει. 

σται χόσμος ἄχοσμος, ἀπολλυμένων ἀνθρώπων. 
Καιόμενοι δὲ κακῶς, τότε τλήμονες ἐμδλέψουσιν 

τὉ Οὐρανὸν, οὐχ ἄστροις, ἀλλ᾽ ἐν πυρὶ χεχμηῶτα. 
Οὐδὲ θοῶς ὀλέκονται " ἀπολλύμενοι δ᾽ ὑπὸ σαρχῶν, 

Πνεύματι καιόμενοι εἰς αἰώνων ἐνιαυτοὺς, 
Αἰεὶ δυσδασάνιστα Θεοῦ νόμον εἰδήσουσιν 
Οὐκ ἀπαφητὸν ἐόντα. βιαζομέν[ης] ἄρα [γαίης ), 

130 ὦντινα τολμήσασα θεῶν ἐπεδέξατο βωμοῖς, 
Ψευδομένη, καπνὸν δὲ δι᾽ αἰθέρος [ἀτμισθέντα ]. 

Κεῖνοι δὲ τλήσονται ἄγαν πόθον, οἱ διὰ χέρδους. 
. Αἰσχρὰ προφητεύσουσι, καχὸν χρόνον ἀλδαίνοντες. 

Οἱ μὲν, δυσάμενοι προδάτων λασιότριχα ῥινὰ, 
125 ΒΟραῖοι ψεύσονται, ὃ μὴ γένος ἔλλαδον αὐτοὶ, 

ἀλλὰ λόγοις λαλέοντες, ἐπ᾽ ἄλγεσι χερδαντῆρες, 

Οἱ βίον ἀλλάξουσι, καὶ οὐ πείσουσι δικαίους 
Οἴτε Θεὸν πάμπιοστα διὰ φρενὸς ἱλάσχονται. 

ἕν δὲ τρίτῳ χλήρῳ περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, 

14ο ὀγδοάτης πρώτης, ἄλλος πάλι κόσμος ὁρᾶται. 

Νὺξ ἔσται πάντη. . .. μαχρὴ χαὶ ἀπειθής. 

Καὶ τότε μὲν θείου δεινὴ περιδήσεται ὀδμὴ, 
ἀγγέλλουσα φόνους, ὁπόταν χεῖνοι ἀπόλωνται 

Νυχτί τε καὶ λιμῷ. Τότε γεννήσει καθαρὸν νοῦν 
145 ἀνθρώπων, στήσει δὲ τεὸν γένος, ὡς πάρος ἦν σοι. 

Οὐκέτι τις χόψει βαθὺν αὔλακα γυρῷ ἀρότρῳ" 

- 126 Ξ4ᾳ. Αάνεγβιιδ δ]505 βσορβμεῖδβ [(Ἰ γί βιϊδηοβ 56 1}1ςοἴ ποτὶ ᾿υΔΊΖΔῺ 1638], αὶ 

Ἰυοτὶ οδυδὰ τηδἰοσυσα ἀϊδγυτι δοεγ αἴθ πὶ δυροηῖ, νεΐογοπι ἀἰβοι ρ! παπὶ [ υἀδῖοδπι 

ὨΘΙΏΡ6] τηυσΐαγα οοπῖοπάθηϊαοϑ. --- 139, 544. [π ἰογιϊα δηποόγυπὶ ρεγοάο [1ἀ εβῖ,᾿ 

120. Απ μοῖϊυ5 γὰρ τοσσοῦτον ἷπη|393 [129. Οοἀά. βιαζομένη δ᾽ ἄρα γαΐα : 
υϊάεπι σοάδχ τε ομ 1. ἼΟ5 ΟΟΙΤ., ἀυ]᾽Ά6 ἴδίμθπ. 

122. Οἴν. ειργα, 9. 180. Οοἀά. δΔ}}} θεόν ρτὸ θεῶν, εἰ ἢ 
128. ϑ.᾽π|}}}8 ἔδεσε ραγοπυιΐδ δῆλος ἔπε βωμούς : ΠΟ5 ΠΟΙΤ. 

ἄδηλος, ΥἼΠ|, 105. [μδοεϊαπιυς, ΥἹ], οἂρ. 181. Οοαά, 411} ἄλγεα θέντα, 411 ἀλ- 
16. υπο νΟΣβυμ] ΠῸΠ οἰδὲ πηράο, 4.(ἀ γηθέντα : ΠΟ8 (ΟΥΤ. 
οἵ ᾿που Θηῖοῦ ὀχρουῖι. 182. Αἡ μοι διὰ χέρδος 

125. ΟΡ, 241. 138, Καχὸς χρόνος τοσιγγοῖ ἱπίνα, 
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Ἰρηΐβ δάαχ ρεγάεὶ τὲ βαμημι!8, ἰὰ 5816 βεπίεδ5. 

120 Ταπίαβ θηὶπὶ ἰογτὶβ ἀθβθνίδὶ ἰρηΐβ, 8010 ΥἹΒ 

Ουδηῖᾶ Βαεὶ : τοττάπλαας οχαγοῖ Γυαπάϊῖυ8. υτοῖ 

Νοπίεβ, βἰοοδθῖι ἔοηε8, Πανιοβαι6 ογοδθιῖ. 

Νεο τουπάυβ πὶ πιυπάυ8 ετὶϊ, ρορα χα8 ρουιθυηῖ, 

Ηρα ! πιϊβοσὶ, αγάθηιθβ βδυηη)8, οἵ Ἰυπλῖπα το] οὩὶ 

ταῦ Λά οαἴαπι, πο πὶ 8[6}}18, νΕΓᾺΠι 1ΡῚ6 ΟΟΓΒΟΌΠΙ. 

Νεο ἴασιθη οχιτὶο οοἱετὶ, 564 ἔλπετο ἰεπῖο 

ΤΡ αβοοηὶῖ, υϑιὶ οαἸἀο ρὲ ββουϊα ἤδῖα, 

Ῥιδοθπίχαδ δῖθγηὶ πο [}}} Ἰυγὰ ΤοΠΔΏΙ8. 

Τυμο δεῖν αἱ 16}}ὰ8 νἱο]εῖ χυοάουμηααθ οοἰεραϊ, 

130 Ουΐδαυίβ εἴ ἱπιροδίτυ5 ἔπεγαὶ τϑηἀδοιθυϑ ΔΓΙδ, 

Νοι ἀδυβ, αἱ ναοῦο ρϑυ γ8 1 86ΓΘ ἔαχηι8. 

Ηοϑβ νεσο ρτανίοσγα πηδηθηῖ, 4Ὰ] ἔβποσ ΤΌΓΡῚ 

Πρτορὰ ναϊοϊπδηίυγ, οἱ ἀυροῃῖ [οπρὰϑ ΔοοΡυμα; 

παι χαὶ ρε6}}6 οὐΐυχα, 58 ΠΟΙΏ1Π6 ἔαἶ8ο 

135 Ἠερταοβ Ἰδοῖαηϊ, αἰἴο ἀδ Ββῃρι!πθ ΟΓΘΙ͂Ι : 

ψευθα ἄατα ἱμρτιπιῖ8 ρΠΆΓῚ, οἱ τααΐα ρόμογα ἰυστο; 

Ουἱ πιοτεβ νϑγϊθΐ μουμιμῦμη, 56ἀ (4||6γ6 }.5108 

Νοῦ ροϊεγυηῖ, νογὰ Νυχμηθῃ νἰεῖαῖε οο]εηῖθθ. Ὁ 

ϑε4 χυυπὶ ἰεγίϊᾶ 5018 ΒΩ ΠΟΓΌΙΩ γϑποειῖῖ, ᾿ηἴΤἃ 

τάο Οοἴανδπι ὈΥΙΠΊΔΠ, τηυπά 8 ΒρεοΔ ΙΓ ΑἸ ΕΓ. 

Νοχ δεῖτ μθο ἱπογθαιθι} οἰ βίης Ἰοηβᾶ. 

ϑρατροῖαν τηυπάο τοϊοττ τᾶ 80} {018 ἀυ γα, 

Ναμπίία τογτίρθηιπι οἷ 415, σασπη ποοῖθ ρει ρα ηῖ 

Αἴχαβ ἴδπιθ. 56ἀ, ἀδπῖε θεο, ῬΌΓΙ 58:8 ΓΓΒΕ8 

1:45 Οοτάα μοπιπυμ Πεηῖ, βεπβαυθ, υἱ αι δηῖο, τοϑαγροῖ. 

7]άτὰ πθο Ὠυμηυχα 40] 84τᾺπι ΟὝΤΥΟ ΡΓΟΒοΙαοῖ ἀγαῖγο : 

κοτῖϊο βθοῦϊο,] οοἴανῶ μεράοχαδα!5 ἰπἰτῖο [υἱὰθ ποῖ. }, [αοῖθβ ζωυπαϊ τοπουδθιῖυγ. 

ΤΌΩ εχ ποιὶθ ἱπιρὶ15 Βογοθῖῖ ρἷα βθη5, αυδτα θευ5 ἰρ56 ἰερίρυ5 8158 δγυάϊοῖ. --- 

188: εἱ εἶν. ἐπαυξήσῃ κακὸν ἦμαρ, ΥΠΠ, 140. Αἀ ὀγδοάτης Ξυρρὶ. ἑδδομάδος, 

114; καχὰ πολλὰ αὐξήσει, ὙΠ, 200. υἱ οοἴανα 51 δῃπογαπι 5Θρ᾿ πη}, ιἀδ 

Ἰρϑυπι δυΐεμι ἀλδαίνειν καχά εἰ «πιᾶῖϊα 408 νἱάς ποϊ. 

τολ]ῖς δυροτα »», ἃρυὰ “Εβομγ πὶ ϑερῖ. 141. Οοαά. ᾿ἰδουπαπὶ ταὶ Ὠυ}]απὶ ναὶ 

562. ἴῃ ὑϑυβυϑ πο ᾿ποπϑιΓδηῖ. 

134. Ἐχ Μαῖῖι. σαρ. 1, νυ. 15. 1412. Ὀσμὴ εἶνε ὀδμὴ θείον βυργὰ 

126. Απ πιοϊίυβ λόγους, αἱ εβῖ λόγονς 8π| οοουγτῖῖ, ΠΙ, 60, 462. 

λέγειν « ΥΔΠΟ5 ΒΕΓΙΠΟΏΘΒ εἰζαϊτα », ἰος- [144. Οοἀά. ρεγίααο, λιμῷ, 

ἰδηιο 56115 ποῖον 145. Εἰη5. νουβὰβ ὁοσυγτὶὶ απ, 11], 

128. Οοἀὰ. πάμπυστα : π05 (ΟΥ̓́Τ. 294. 

λὲ 



φῃ0 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓΟΣ Ζ. 

Οὐ βόες ἰθυντῆρα κάτω βάψουσι σίδηρον " 
Κλύήματα δ᾽ οὐκ ἔσται, οὐδὲ στάχυς - ἀλλ᾽ ἅμα πάντες 
Νίαννην τὴν ὃ ροσερὴν λευχοῖς ὑπ᾽ ὀδοῦσι φάγονται. 

1ὅο Σὺν δ᾽ αὐτοῖς ἔσται τότε καὶ Θεὸς, ὅστε διδάξει, 

ὡς ἐμὲ τὴν λυγρήν. ὅσα γὰρ καχὰ πρόσθεν ἔρεξα 

Εἰδυῖ,, ἄλλα τε πολλὰ χκαχῶς ἐπόνησ᾽ ἀμελοῦσα. 

Μυρία μέν μοι λέκτρα, γάμος δ᾽ οὐδεὶς ἐμελήθη. 

Πᾶσι δ᾽ ἐγὼ πανάπιοστος ἐπήγαγον ἄγριον ὅρχον. 

155 Δευομένους ἀπέκλεισα, χαὶ ἐν προμολοῦσιν ἰοῦσα 
Εἴκελον εἰς αὐλῶνα, Θεοῦ φάτιν οὐχ ἐνόησα. 

Τοὔνεχα πῦρ μ᾽ ἔφαγεν καὶ βρώσεται. Οὐδὲ γὰρ αὐτὴ 

Ζήσομαι, ἀλλ᾽ ὀλέσει με κακὸς χρόνος, ἔνθα τάφον μοι 

ἄνθρωποι τεύξουσι, παρερχόμενοί με θαλάσσῃ, 
160 Καί με λίθοις ὀλέσουσ᾽ - [ἐπ᾽ ἐμῷ ] γὰρ πατρὶ χλιθεῖσα, 

Υἱα φίλον μετέδωκα. Βάλοιτέ με, βάλλετε πάντες. 

Οὕτω γὰρ ζήσω, καὶ ἐς οὐρανὸν ὄμματα πήξω. 

- 151, “444. ϑΊΌγ}14, ἰδχυδπι ἔγυϑῖγα οἸ1πὶ ἃ 60 βὐοεῖαᾶ, ῬΙυγ πιὰ ἀ6 86 ἰυγρὶ55:- 
ἸΏΔ406 Παρίτϊα οομβιίοίυν : ργῸ φυῖρυ5 ργά!οὶϊ 56 ἃ ρἱγδι 18 ργϑ ΘΓ δ ρα ηρυ5 ἱπ)δεῖο 
ἰδριάυπι ἔαρτα μου τ ΓΑΠΙ. 

151, 34ᾳ. θὲ 5101} Παρὶτ}}5 σΟη 154, Οοἀὐά. πανάπυστος. 
Εἷπς ἀεδδυπιρίυπι Ἰοσυμι, 11, 840, 544., 151. Ουϊάδπη ἔφαγε, χιοά Ἰοηυ8. 
Ὁ ἰδτλθ ἐμοσδιϊ π0}16 τ π110..ὄ 158, 84. Ηΐης ἴογβδη Ασπρῖαβ, σομίΓα 
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Νεὸ βυΐϊοο ἔεσγυμη θ05 ἱπιργιπηδῖ, ἄρτηῖπηα ΓΘοῖο 

Ργοοδάθῃβ; 60 1118 δυϊῖ, Π6 0 δϊβίδ : βθ4 οπμῃη 68 
Βοβοϊάα οἰ δβὶ15 συβίαρυπι ρϑΡυ]α τηδπηθο ; 

το Εἰ Πεὺβ Π18 δ δῦ ργθβθηβ, ᾿ρβοβαια ἀοοοθὶῖ, 
ϑιοσαϊ Πλ6 ΠΉ]ΒΟγΆτ. ΝΆ 08 806] 6γὰ δηῖθ ρϑΙΓΑΥΪ, 

Μυ]τα φυϊάθπι ργυάθη8, ππρτυά6η8 ρ] τα ἴοοϊ. 
Μ1116 ταῖεὶ Ἐμδ]αχηΐ, Θομπυ θα π0}]ὰ ἔποσα ; 
Ταγαῖς Πάεὶ νἱοΐανὶ ἔθ; Ἔρθ ΠΟ Β 

155 [μπτη1Π6 Β0ΠΊΠΊΟΥΙ; οἴ Ὀγᾶνϑα ὙΘΒι]ΡΊἃ τυ 80 ͵ 
Νο}]6 Βε 8 ΡῈῚ δὰ γ, πορίεχὶ ᾿.888 ΤΟΠΔΠΙΙ8. 
Ηϊπο π]6 νἱβ αἴσοχ ἤδιηπηθ νοσγᾶϊ δἴαιθ γ σαθὶῖ, 
Νδγι πεάὺς βδιηροῦ ΘΓῸ : 86 τη6 τη]8 ᾿θΙηροτα ρεγαθῃϊῖ, 

Ουυ 1] ἡδυ ΔΓ Ππι Τηδη8 Δανοθηᾶ {Υ]ϑῖ6 ΒΟΡΌΪΟΓΌΙ 

τόο [ππρομοῖ Ἰαριάμπι 50} σταῃάϊηθ. Οὐἱρρο ρᾶγθηῖὶ 
Μιχῖα ἀδθαϊ βορο θη. ϑαχὶβ 6 οϑάϊα ουποῖϊ, 

(βάϊι6. 815 εἰθηΐπι υἱνᾶπὶ οἰυμηαας νι άθρο. 

Οφηῖεαβ, 11. 1 : « δὲ ΒΙὈ.11 ἃ ᾿πωρὶ}ῖ95 ιὐίδηὶ δάἀυηϊ ρξα΄, 161, φυὶ νοεγιβ ογδῖ 
« 6εϑοῖ οδεβὰ δῖαῃο ἰπἰογίθοϊα ᾿ΔΊΓΟΏΙι1ι5». ὨυΠΙΘΤΙΊΙΒ ΔΗ! Θ΄] Δ 1 ΡΥΪΠ10}5 νΘΓΒι15 Δα} 10 6- 

160. Οοἀά. ὀλέσουσιν " ἐπί μοι γὰρ τοεῖυγ. Εἰ αυϊάδιι ἀοίπάα, τέλος τῶν σι- 
πατρὶ λαλοῦσα. δεὰ σοηίεγ ἐπὶ πατρί ὀνλλιαχῶν ἐχλογῶν, ἰ1 πειῶρα αυὶ Δ} 
κλιθεῖσα, δυρτα, 44. οοἴλνο ᾿ἶρτο ἰῃοερογδηῖ, βιοὰϊ ΤυγϑῸ 

162. Οοἀὰ. φυϊάδπι 'πῃ ἔπε 5ιἰομβοπιθ- πποχ ἀϊ᾿εῖαν. 



ΤῺΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ. 

Ἀβρχομένης μεγάλης ὀργῆς ἐπὶ χόσμον ἀπειθῇ 

ὕστατον εἰς αἰῶνα, Θεοῦ μηνίματα φαίνω, 
Πᾶσι προφητεύουσα χατὰ πτόλιν ἀνθρώποισιν. 
ἡ ξότε δὴ πύργος τ᾽ ἔπεσε, γλῶσσαί τ᾽ ἀνθρώπων 

5 Εἰς πολλὰς θνητῶν ἐμερίσθησαν διαλέκτους, 

Πρῶτα μὲν Αἰγύπτου βασιλήϊον, εἶτα τὸ Περσῶν, 
Μήδων, Αἰθιόπων, καὶ ἀσσυρίης Βαδυλῶνος, 
Εἶτα Μακηδονίης τῦφον μέγαν αὐδήσασα, 
Πέμπομαι εἰς Ἰταλῶν χλεινὴν βασιλείαν ἄθεσμον. 

10 Ὑστάτιον πᾶσι δείξει χακὰ πολλὰ βροτοῖσι, 

ἈΒ6. Ῥδγβ δας ῥγίπηδ ᾿ἰγὶ οοἴλνι (1-216) ναϊϊοϊπὶα σοπίϊποῖ ἄς οΥὈἱ5 ἰΘΥΤΑΓΌΣΩ 

ἃς ῥγαβογιπι ἱπιρογὶὶ Ἀομπιδηὶ ἔἴδι]5 ἃ Απιοῃὶπὶβ ὑδαὺς δὰ Τογ πὶ ἤποπι. ϑοτὶρῖα 
υἱάεῖυν νοὶ ἃ Ομγιβϑιίίδηο ᾿υἀαϊζαπῖα ναὶ, χυοαὰ ροῖ!υ5 Γοπιγ, ἃ δυάδο ποεῖσ!8 116 Γ15 

Ἰονῖτεῦ ἱπιϊποῖο, ργϑεγῖ τα ΑΡΟΟΔΙΎΡ5605 ράσο Ἰοοῖογε, κἰοσαὶ ἀδ δυοῖοτα ΠἰΡτὶ Υ͂ 
ΔΙΙχυδηάο ἀϊοῖυπι 65ὶ : ᾿πλπ10, ὨΪ581 πλ 0} 1ὰπὶ [4}}}πλι|Γ, 8} εοάθιι χὰο ἸΣΡΟΓ Υ͂ δυοίοτα, 
δετὶρίδ οϑὶ, σογῖα ἰἰϑάοπι ἴδγα ἰοαρογίρυβ, ραυϊο ροβὶ Ηδάγιδῃὶ στιοσίοτλ, οὐυ)8 οχὶτ5 

ἐχογάϊυπι. δ: 0.118 ἃ] οὐ) 8 Δ Ετγίηγαα, 
᾿ρτὶ ποαῖρα 11], ἀϊνογβα. ἴῃ μος νεῦρὰ 

Τιτ. ΠΙΡῸΡ ἷς ποῃηι}}}9 ἢ οοὐά., 
ΕἸοτεηιἶϊπο πόμρα οἱ ἀυοδυς Βορὶΐ5, ρτὶ- 
ΤῊΣ οἴπμηΐυπι ῥγοσδάϊιὶ, ΟΠ11550 (1{]0, 
φαυὶ ἴῃ σοἴογὶ8 πο ναὶ : Λόγος ὄγδοος. 

1. 1μαοϊδπι!ις ἀ6 τα θεῖ, ςὰρ. 28, 
δυῆς οἱ ἀνο 344. αἴεγι γεγεὺ, ἰδ υδτω 

5ἷς ἱμπνογιὶῖ ὀργῆς μεγάλης. δὶ δυΐοπι ἐρ- 
χομένης ὀργῆς οχ Ῥαυ]ο δὰ ΤΙ 6β5})οηΐς. 
ορίοϊ. 1, εδρ. ἴ, Ἰάδθπιλ αυοά ὀργῆς τῆς 
μελλούσης ἴῃ ΕνΔΏΡΕΙ ΣΙ ς ρδβ5ἴ1), 



ΙΒΥΓΓΙΝΟΒΌΝ 

ΟΒΑΟΠΟΒΟΌΝ 

ΠΕᾺ ΟΟΤΑνϑ, 

Ψεπίυγϑη τυ 40 ἸΠάἀ061}1 ἀν! 118 ΙΓΆΠῚ, 
ΑΓγβυγοβας Τοπβηῖ 5 πῃ Ὁ] πη 586] ἤιγΟΓεΒ 
Ῥγοϊοαυοσ, πυμηαηάβααα οδη0 ἴογα ἔαϊᾶ μοῦ υγ0 68. 

Εχ χυο ρτοοιθυὶϊι τὐγτιδ, νΔΣῚυΠ] 76 Β0Π Δ Πἴ68 
5 Οαρογυηῖ ΒρΑΓΡῚ βυθ1ῖ8 1η ἀἸβοσι πη ᾿ἸηρΊι88, 

Ῥχιποῖριο ργριι, ἀθὶη Ῥεγβαγυσῃ ᾿πο 18 ΓΟρΡΊΔ, 
Μοεάοτυπ Ζ ιἰορυαχας αἴχυς Αβϑυτιο ΒΑΡΎ ]ΟΙΙΒ, 

[πάρ Νίδοθαδοῃϊ [λϑίυ8 εἴαϊα ΒΌΡΕΣΌΟΒ, 
Ἡπῖοσ δά Π18}18 ρορυ]οβ, οσῖὶ αἰυϊπλὰ φυογαπι 

10 ἴῃ τοΥΤῚΒ Οἶαγα Δ16 ΟἸΠΠ68 οἱ ἸΠ]408 ρΟϊαΒ188 ; 

ῥδιβῖπι 10] ΔΓ ἰδηχύδια Βοπια [Δι }15, πος βῖπα ἰδυάὰθ, οὉ ἴδπῖὶ ῥσϊῃοῖρὶβ ἴηρθ- 

πΐμπι, 50, 544.; 13, 544. δὲ το; φυὶβ δὰ δης ρατίοπι Ξροοϊδηι θυ οοπίος Ἐχουγσυπι 

ποδίπιηι Ὗ, οΔΡ. 6. --- ἴ, 544ᾳ. γαῖοβ ἀδ ῥγίδοῖὶβ σεπίίρυδ δίχυς γεξιΐβ ῥσὶυ5 ἃ 86 

Ργϑάϊεῖδ [πεῖρα ᾿ἰργὸ ΠῚ, καὶ 2,} ρϑυοῖβ νουϑίθυ5 τεβυσαῖ. --- 9, 5344. Τγδπδὶϊ ἱπὰς 
δὰ Πἰδϊογυπι δὁεὺ Βοιπδποσυπι ἴδῖδ, ῥγθοοϑβυγδ 5Έγ πὶ ́υϊάεπι, ϑοὰ πεν δοὶ]ς Ὠεὶ 
᾿υαϊεΐυπι ἀεθ᾽ῖαδχυα ᾿πιρ}}5 ρα σῦ δ. 

2. [,Δεἰ. ἔσχατον ρῖῸ ὕστατον. χυοκβάδπι εχ ἔἴἶθτο ΠΠ] ἀδοοσρίοβ, τβοπθοσῖδ 
ἃ. 1,Δεἰ. προφητεύσασα. Οἴγ. ΑΡοΓΔ]. ἸδαρΞ, υἱ νἱάεῖυγ. 

48}. ἴ0, ν. 11. θ, “4. ΕΧΠΙ, 159, 544. 
4, ΕΊΠΙΡτο Π|, 105. Ἵ. Ἑὰά. Αἰθιόπων τε, 6 (ἰδεῖ. οοη). 
5. Οἰϊαῖαν Εἷς νεγβὰβ ἃ ΤὨΘΟΡὮΪΟ δὰ π ΟῚ τηδὶδ, 56 ἀ 0 }}}}. 

Αυϊο]. ΠΡ. 11, βαρ. 210, 5θὰ ᾿πῖεγ αῖο5 [10. Απ μιείϊυς ὕστατον ἣ πᾷσι ἢ 

» τ σον 
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ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙΓῸΣ Η. 

Καὶ πάσης γαίης ἀνδ ρῶν μόχθους δαπανήσει. 

ἄξει δ᾽ [αἰχμητὰς] βασιλεῖς ἐθνῶν ἐπὶ δυσμὰς; 

Καὶ θεσμοὺς θήσει λαοῖς, καὶ πάνθ᾽ ὑποτάξει. 
ὀψὲ Θεοῦ μῦλοι ἀλέουσι τὸ λεπτὸν ἄλευρον. 
Πῦρ τότε πάντ᾽ ὀλέσει, καὶ λεπτὸν χνοῦν ἀποδώσει 
Ὑφιχόμων ὁρέων χορυφὰς καὶ σαρκὸς ἁπάσης. 

ἀρχὴ πᾶσι κακῶν φιλοχρημοσύνη καὶ ἄνοια. 

Χρυσοῦ γὰρ δολίοιο καὶ ἀργυρίου πόθος ἔσται. 
Οὐδὲν γὰρ τούτων θνητοὶ μεῖζον προέκριναν, 
Οὐ φάος ἠξλίου, οὐκ οὐρανὸν, οὐδὲ θάλασσαν, .ν 
Οὐ γαῖαν πλατύνωτον, ὅθεν φύουσιν ἅπαντα, 
Οὐ τὸν πάντα διδόντα Θεὸν, γεννήτορα πάντων, 
Οὐ πίστιν τούτων καὶ εὐσεδίην προέχριναν. 

Πηγὴ δυσσεθίης καὶ ἀταξίης προοδηγὸς, 

Μηχανίη πολέμων, εἰρήνης ἐχθρά τ᾽ ἄνοια, 

ἐἰχθραίνουσα τέχνοις γονέας καὶ τέχνα γονεῦσιν. 

Κοὐδὲ γάυος ἅμα χρυσῷ ὅλως ποτὲ τίμιοφ ἔσται. 

Γαῖά θ᾽ ὅρους ἕξει, χαὶ φρουροὺς πᾶσα θάλασσα, 

Πᾶσι μεριζομένη δολίως τοῖς χρυσὸν ἔχουσιν; 

ὡς αἰῶσι θέλοντας ἔχειν πολυθρέμμονα γαῖαν. 

Πορθήσουσι πένητας, ἵν᾿ αὐτοὶ, πλείονα γῶρον 

Προσπορίσαντες, ἀλαζονίη χαταδουλώσωσι. 

Κεὶ μὴ γαῖα πέλωρος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 
Τὸν θρόνον εἶχε μαχρὰν, οὐκ ἦν ἴσον ἀνδράσι φέγγος; 

ἀλλ᾽ ἀγοραζόμενον χρυσῷ πλουτοῦσιν ὑπῆρχϑ, 

Καὶ πτωχοῖς αἰῶν᾽ ἕτερον Θεὸς ἡτοίμαζεν. 

ἥξει σοί ποτ’ ἄνωθεν ἴση, ὑψαύχενε Ῥώμη, 
Οὐράνιος πληγὴ, καὶ χάμψεις αὐχένα πρώτη, 
Κἀξεδαφισθήσῃ, καὶ πῦρ σε ὅλην δαπανήσει 
Κεχλιμένην ἐδάφεσσιν ἑοῖς, χαὶ πλοῦτος ὀλεῖται, 
Καὶ σὰ θέμεθλα λύκοι χαὶ ἀλώπεχες οἰκήσουσι, 

-“- ΤΤ 644. Ανδυιτὶδ οὐποϊογυμλ 506] ΘΓ ΠῚ τηδίοῦ. --- 81, 5646ᾳ. Ἀοδ [ρτγβοῖριςε, 

υἱ νἱἀοῖαν, Οὐ ἀναγ 18 πὶ οἱ Τα ρ Π45 } 58 00 ἰδπάοθπι δι ρρ] οἷο πιυϊΔΟΐτυΣ. --- 

12. ἀοἀά, ἀχμήτους, 411} ἀκμῆτας ναὶ 18. ΑΙ ραυοίογοβ, ῃ6ς ἴα Ὀ6η6, δεσ- 
ἀχμητάς : 05 οοττ, Αἀάϊῖ δυΐϊειλ ροοῖδ μούς. εγδι5 Ἰάἀδὶη Ἰορίτυν Υ͂, 19, τεουτ- 
ἐπὶ δυσμάς, ἀδ εοἷΞ χυρρε γερίρυβ σὰ Ρ- τεῖχυε 11}. ΧΙΠῚ, ἰπέτῖο. 
εἰν δὰ οοοἰἀδηΐεπι, ἰὰ ε5ῖ, Ἀοιματα τος ὀ 14, Μεϊϊυς μύλοι, 5ἱ ρὲ πιοίγυτ ἰ1- 
εἰς οορίϊδλῃε. εοτοῖ. (οἀά. αἱ πος μῦλοι, οἱ χφυϊάδια γ᾽ 



ΘΙΒΥΠΠΙΝΟΒῸΜ 118. ὙΠ], 8 1. 2ιὅ 

ΤΟΥΓΊΡΘΏΙΒ7α6 ἔεγθηὶ τηαΐα πλυ]ῖα, Βοταϊπυμαθ ᾿ΔΡΟΓΘΒ 
ΑΡβυπηδηῖ, ΤεβΈβ686 ἴδιο 5 ἰθρεβ4.. 6 ̓ΓΘΙΔΘΠ 488 
ἴλιυϑ λά οοοϊάσυτῃ πἰττδοηῖϊ, οἴ ουὐποῖᾶ ἀοιημδὈαηῖ. . 

ϑ6γὰ δὶ τηοΪὰ [ὯΓ τϊπα! 801}}6 ἸΟΓΟΠάο. 
ιὉ Οπιηΐᾶ ἴὰ πο ἸΡΏΒ ρογάεῖ, νεγιεΐαιι ταϊηαἴτπι 

ἴῃ οἴ πΟγΘ ἢ ΤΟ 168 ΑἸϊΟ8 ΟΔΥΠΘΙΏΠῈ6 ΒΙΡΟΥΡδτη. 

Οδυδᾶ 128}1 οὐ ΠΟ18 ΔΥ]ΔῚ ἀδιηθηῖίδ ᾿ὈΟΣῚ. 
Ουΐρρε δυτὶ ἀγρεπίαας ἔπγεῖ νοβᾶμα ουρίάο. 
ΝῚ] τηϑ]ὰ8 σθηβοηΐῖ ΠΟΙΏΪΠ68, Ὠ1] ΟΔΥΤῸΒ 5118. 

20 Νόοη ᾿υπηθη 50118, ΠΟῚ ΟΦ] 11. ΠΟ ΓΠΑΓΤῚΒ ΦΘΑΌΟΥ, 
Νὴ ἔείδτη ρΊΘΠΊΟ ἸΘΥΤΆΣΩ ΟἸΠΠραΓθηΐθ, Ποαὰ6 ἸΡΒΌΠΙ, 
ΓΑτρΊτασ αὶ ουὐποῖδᾶ, Ὠεῦχῃ, χαϊ ουποῖα ογοδαν!ῖ; 
Νοη δΒάοὶ, ποη ρ]υ5 ᾿ΣἸΡασπηῖ ῥ᾽ οἴδ1}8 ἈΠΊΟΣΙ. 

ΤΏ] ΙΧ σα 168, ἕο ΠΒ Ἰπηρὶοἴδί]8, ΟΥἹΡῸ 
ἊΣ Ἠι851:4}1, οὰϊ θ6}18 ρἰδοθηῖ, ρᾶχ βοία πηοϊθϑία δῖ. 

Ηδο ρδίσιθυβ παῖοβϑ, ραῖσγϑδ ἸῃἸπιϊοδῖ δἰ απλῃ]ϑ ; 
Νδο 08 ΘΟΏΠΌΡΙΙ: 51:}11 6586, Ὁ] {]ΒΟΣῚΣ δυτύχη. 
ΤΕΓΤα ΟΠΊΏ]8 τηοῖλ8, ουβίοαα8Β δαθον ὨΑΡΌΘΡΙῖ; 

Ουποῖᾶ 4010 ἀϊνίβα ἔεγθηϊ, ψυθυ5 ΔΉ ρ ΟΡ δυσὶ 

30 Οορῖδ, οοἃ ἸΟΓΓῚ5 Ορίθηΐ βιπ6 ἤης ΡΟ. 
Πιγιριθηΐ ἴθηι 68, 400 56 ΤΔ] ΟἹ ἈΡΤΊΒ 
Εχιδπάδηϊ, οοραηίαῃαθ 5101 ΒΟΥΎΙΓΘ ΤῊΪΠΟΓΕΒ. 
Ουοά π|81 ἴδστὰ Ῥσοοῦὶ 686}1 8168 π|18 Δ 8Χ6 
Πιϑιαγοῖ, ΠΟἢ 1ρ88 ἔοτεῖ ἰχ ομηπῖρυ8 δα, 

30 ϑ64 χυεϑιῖᾶ ΔΌΓΟ 5018 ἸοσΌ ΡΘΕ. εβϑβεῖ, 

Ῥδυρογθυβχαδ δἰίατι ἔδοογεῖ ΠΘῈ5 ΘαΌ]ΟΥ ΟΥ̓ΡΘΠ,. 
Ρὰγ ἘΡῚ ἀδ οἶο οἶδά 6 Ἱπουμηρεῖ, εἴ δἰ τυμὰ 

ΕἸεοῖο8 ργίτηα οαραῖ, 5} π|18 νουῖοθ Ἀουηᾶ. 
ϑιγαῖδ ΔΘ Ὀ18 Ὠπιτηϊ, Πδυμ}8 οοῃδυιηρῖα, ἰποχὰε 

ήο Ἐχεααυδῖα 80Ϊ0 : 8:1}}}} ΟἸἼἢ}1}8 σᾶ: ρεΓΙΡΙΪ, 
ἴη4α6 ἴυ18 ἀεροηῖ νυ] ρεβχαδ ᾿0ΡΊΖα6 Γυ 18 : 

δάάυηι. Νοῖυπι ργονογθίυπη οχ ΡΙ υἱδι- 

εἶο, ἀς δοιὰ Νυπι. υἱμὰ, μδρ. 12, δὰ. 
Ἀοΐϑὶς.; οἰϊδίυπι οἰΐδπι ἃ 8}1}ς, 

15. Αἡ νουΐυ5 ἀλέσει 

11. Οὐν. ΠῚ, 642, οἱ ῬΒοοΟΥ, 81. Τοῖδ 
δυΐοτῃ ἰδῖδ ρεσίοορα ἀ6 128]}5 ὁχ ἀνασί τα 
ογιϊς ογαϊοσια οἰγουση ἀν οῖτυν ἃ 1,δοϊδηϊίο, 
ΥΙ], ἐδ}. 15. 

21. Οοὐά, ὅλος : Π05 (ΟΥΡ. Εδὶ οπὶπι 

ὅλως εὐπὶ περδῦοῃς ΒΙ ΡΥ ηυτα ργογσυς, 
1, 215, 326;}Π, 10, εἴς. 

82. ἴῃ ἔπε δὴ προὶϊυ5 ν δ ἀλ5) 
81. Ἐπὶ ἴση, « ορηΐθυ5 δ408}5 86ι 

σοπμηυηἷβ», υἱΐ΄ῦή, 3. Ἀδουττεῖ ὑψαύ- 
χενος, 50 Ὀαγραγυτα ᾿ἰσεῖ ργὸ ὑψαύχην, 
ΧΙ, 280. 

88. Μίτοτὶβ ἐπ ἅμα, πρώτη χυϊὰ γα]εαῖ : 
864 οοηΐον ΥἹΙ, 2. 
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Καὶ τότ᾽ ἔσῃ πανέρημος ὅλως, ὡς μὴ γεγονυῖα. 
Ποῦ τότε Παλλάδιον - Ποῖός σε θεὸς διασώσει; 

Χρυσοῦς, ἣ λίθινος, ἢ χάλχεος ; ἡ τότε ποῦ σοι 
45 Δόγματα συγκλήτου ; Ποῦ Ῥείης, ἠὲ Κρόνοιο; ᾿ 

Ηὲ Διὸς γενεὴ, καὶ πάντων, ὧν ἐσεσάσθης 

Δαίμονας ἀψύχους, νεκρῶν εἴδωλα καμόντων, 
ν Κρήτη καύχημα τάφου ἡ δύσμορος ἕξει, 

Θρησχεύουσα θρόνοισιν ἀναισθήτοις νεχύεσσιν. 
δο ἀλλ᾽ ὅτε σοι βασιλεῖς χλιδανοὶ τρὶς πέντε γένωνται, 

Κόσμον δουλώσαντες ἀπ᾽ ἀντολίης μέχρι δυσμῶν, 
ἔσσετ᾽ ἄναξ πολιόχρανος, ἔχων πέλας οὔνομα πόντου; 

Κόσμον ἐποπτεύων μιαρῷ ποδὶ, δῶρα πορίζων, 

Χρυσὸν μὲν πάμπλειστον ἔχων, καὶ ἄργυρον ἐχθρῶν 
δῦ Πλείονα συλλέξας, καὶ γυμνώσας ἀναλύσει, 

Καὶ μαγικῶν ἀδύτων μυστήρια πάντα μεθέξει, 
Παῖδα θεὸν δείκνυσιν, ἅπαντα σεδάσματα λύσει, 
Καξ ἀρχῆς τὰ πλάνης μυστήρια πᾶσιν ἀνοίξει. 

Αἴλινος ἔχτοτε καιρὸς, ὅτ᾽ [ αἴλινος αὐτὸς] ὀλεῖται. 

ὅο Καί ποτε δῆμος ἐρεῖ) Μέγα σὸν χράτος, ἄστυ, πεσεῖται, 

Εἰδὼς εὐθὺ τὸ μέλλον ἐπερχόμενον καχὸν ἥμαρ. 

Καὶ τότε πενθήσουσιν ὁμοῦ, τὴν σὴν προδλέποντες 

Οἰκτροτάτην μοῖραν, πατέρες καὶ νήπια τέχνα " 

Αἴ, αἵ, θρηνήσουσι λυγραῖς παρὰ Θύμόριδος ὄχθαις. 

65 Τὸν μέτα τρεῖς ἄρξουσι πανύστατον ἦμαρ ἔχοντες, 

Οὔνομα πληρώσαντες ἐπουρανίοιο Θεοῖο, 

Οὗ τὸ κράτος καὶ νῦν χεὶς τοὺς αἰῶνας ἅπαντας. 

Εἷς μὲν, πρέσδυς ἐὼν, σκήπτρων ἐπὶ πουλὺ χρατήσει, 

Οἰκτρότατος βασιλεὺς, ὃς χρήματα χόσμου ἅπαντα 
70 Δώμασιν ἐγχλείσει τηρῶν, ἵν᾿, ὅταν γ᾽ ἐπανέλθῃ 

περάτων γαίης ὁ φυγὰς μητροχτόνος ἐλθὼν, 

--- 50, 444. Ῥοεὶ αυϊπάεοὶπι τοξοδ δά ὶθ!ῖ ἐπιροσίυτα Υἱγ οὐΐπα ἰποδηυβ [Ηδατδηι5], 
οὐυ͵υ5 δοῖδ οδπυπῖυ οἱ ἢπῖ5, Ἀουλδηὶβ 116 αυΐάοτα ἀεἤεηάι. --- 65, 544. Ττε5 τὰ 
τεξοβ Ἔἐχοϊρίθηΐϊ, Ποπι6}} ρδης θεἱ τοίεγεηῖεβ [ Αάοηδὶ ), φυοσυπὶ ὑπ [ Ρίυι5 γἱάε}}- 

48. Οἷγ, ᾿ηἴτα, 19, εἰ Υ, 61, 188. 
4Ἴ, 84. Ηδρεῖ μος ἄυο νεῦϑυβ 1,δείδη- 

τἶυδ, 1, σᾶ. 11, ἴῃ Βοος ἰαπιθη νεχύων 
βο:Ίμ 5. Αἀ δοβάδσῃ γεβροχὶῖ ΤΟ 5, 
11}0.1, 8.9 : Τὰ ὀνόματα, ἰῃᾳυϊ!, ὧν φὴς 

σέδεσθαι θεῶν, ὀνόματά ἐστι νεκρῶν ἀν- 
θρώπων. 

48. Οοἀά. υἱ ποβ, τάφον : 564 Ϊ,δοεῖ, 
τάφους, 4φύεπὶ βε{υϊ ἔοτῖαβ86 ργιβδίασγεῖ. 
Ιάοπι]μδοὶ. ἔσχει ῥτὸ ἕξεις, Δ προ ̓ υ5} Ὡς 

Ἂ 
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ὕθᾳαο δάθο νδουδ, οἵ ἰδ ζαδηη ΠΒΟῊ πιϑῖδᾶ, Π]8ΉΘΡΙ8. 

Ἐπ 00] ῬΑ] Ἰδάϊαμ ἢ 4118 ἰε ἀοίδηαεϊι, ἢ ἀυγο 
Ἑδοῖιβ, 8ῃ δῖθ, ἀδυβὴ ΟυἹά ἴὰχπ| σοηβυα Βθηδῖι8 ἢ 

45 Ουϊά ἴὰπὶ πιαῖτε ἈΠδα ϑαϊασηουθ δά! ργο 68, 
ϑεὰ 7ΟΥ6, 806 8118, σαοχίτα ἴὰ, νᾶηδ, ο0]6 088 
ΕΧΔΠΙΠΊΟβ Τ8}68, 8101 8 ΟΓΆΧῈΘ [106 ΟΔΥΘΗΪΌ ΠῚ 

Ηδγοῦπι, Ζαογαπι ἸΔοῖδῖ 588 γαῖα 86ρυ]οΓΊ8, ἡ 

ἸπρΡΟΏΘΏΒ ἴθ Ρ]18 ΠΟΙ η68 [6] τὲ Ταροβῖοβ. 

δὺο 56 10] ΄υὰπὶ) ΓΕρα5 [ποτ πῖ ἴθ σα! 46 ΒΌΡΘΓΙΌΙ, 
ῬῈΙ 4008 [ἘΓΤΟ ἸυρΌΠι ἀἸδοθηϊ ΟΟΟΔ811 Οἱ ΟΥ8, 
ἈοχΧ εὐῖὶ ΔΙ ΡΘΏ1ΙῚ οαριῖ6, οἱ ΘΟ ΟΙΩΙΠ6 ΡΟὨΠΙ 
ΤὨβῖρτ]5, ρθάθ χὰ ταυπάσμηῃ ᾿υβιγαιῖ Ἰηΐχο, 

Ἠομᾶ ραΐθηϑ, δυτὶ δίχα Ἀγρθηῖ ροπάυ8, αἱ ΠοΒῖαβ 
5 ιν1118 βυροτεῖ, πυἀαΐοχας οὐρα γϑαιθι. 

Ασοδῃϊ τωδρίοὶ τηγβίογιἃ ουποῖα τοαυϊγεῖ, 
Ελ ρυδτῦχῃ νοϊοὶ 6556 ἀδύση, βδοσγὰ Ομ 10]]6 8, 
Εἰτοτίσχαα νοῖϊὰ8 σΠΟἴ18 ρα ποῖγα] 6 τθοϊ 6 ῃ8. 

συ, τηἸΒΟΓΆΠῚ ᾿θπηρὺβ ἴα πη, Ταῦτ Π1186᾽ 1086 ΡΕΙΊΡΙ1} 
ὅο Ουυπι ρθῃ85 ἱπέεϊχ, 105 οοοΙ τι, ἀπάϊχαεο ἀϊοεῖ, 

Οσεη8 ἀοπιηδῖα ἀϊα, 864 ὨΠΠῸ τη8]8 ΡΓΟΧ μη8 ΟΘΥΠΘΏΒ ; 

ΕτἸαοῖα ὉΠ ΠΙΠῚ ὑμᾶ {Ὑ15018 [αἴᾶ ΖαρΓθηῖα68 
ΕἸεθαηι ᾿πβιδῖθμι οαβιπὶ ΡῈ ΘΙΊ4.16 ΒΘΠΘΒΖΆΘ, 

Ηδα! πιπῖυπὶ ἤοθυηΐ δα τπηοοϑῖ88 ΤΊ ΓΒ ΟΓΔΒ. 
δῦ οβῖ ἢυπο τορῃδθυηΐ ἴΓ65 υἱτίπηᾶ ἰθιηροτα μαθεηΐθδ, 

Πρ] οΡυπίχαο Ὠεὶ ὁ 65118 Ποσηῖηᾶ, 6}}}18 
Ἐπ σπο ο6ϑὲ εἴ ΒΕ ΠΊΡΕῚ ΘΓ ΒΌΡΓΘΙΩΔ ροϊοδίδϑ8. 

Τπυ οΥϊ Β6ΠΙΟΣ, ἀϊα γηδα6 5οορίγα ἰθθθθιῖ, 

[ὩξΕ]1χ ΔΗ πι} ΡΓΊΠΟΘΡΒ, 48] ἰο!8 ΟΥΡῚΒ 

70 Ολρῖδ8 οοπάεοϊ οραβ, αἱ σαυμπι 8:5 Υ᾽ 58: 1118 Θχϑι 
Οὐδ αἶβου πηΔ1718 ἸΟΠΡΊΠΖυ0 6χ ΟΥΒΘ τϑαΐθιι, 

661) ἀϊνιεδ5 σοηχοτοῖ ΟΥΌΙ5 ἰοιϊΐυ8, υἱ 1ρ885, νεηϊδηῖα τοδίσι οἷα [Νετοπδ πδπρα 
Απιολτίδῖο }, ἴὼ Αδίδαηι οἰϊαπάδί. --- 

ΒΕΡΌΪΟΣΟ 7ονΐβ, ἃ ϑ.ὈΥ}1ὰ ἀοσίβο, σοπίεσ ὀλεῖται : πο8 σοττ. ΑἸ]υ 1 δυΐοπι ρΡοοῖδ 
(εἰ95. ἀρυὰ Οτίρεοη. }Π], ἢ 42. δὰ 21}: ποπιθη Ἠδάγίδμο ρθη! 6. 

50, 544. Οἰνς. Υ, ἱπ!ο. ο θ0. Οοἀᾷά. μέγας ὧν χράτος. 
52. ἴῃ πολιόχρανος τηοῖτ! Υἱιϊυπι εἰ ῸΟ4, ΑἸ] αἱ αἷἶνά, δΔῃ γτο αἶλινα ὃ 

ἡγατυδϊ 8}}}}6. δ τα, εἴν. Υ͂, 41, 49. 65, 444ᾳ. Οἰτ.Υ͂, 51: ΠΠ, 52. 
54. Οοάα, ἰπ ἤπε, ἐχθρόν. ες ἯΙ, Οἷγ. ᾿ηἴτα, 155, 544., εἰ Υ͂, 862, 
59. ἀοαά. ὅτι λίνος (4111 λῖνος) αὐτὸν 544. Ιἄεπιὶ Νετοηίβ ἐρ᾿μεῖοπ ἰῃ ογᾶου]ο 

““ῸῸν 
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Ταῦτα ἅπασι διδοὺς, πλοῦτον μέγαν ᾿ἀσσίδι θήσει. 

Καὶ τότε πενθήσεις πλατυπόρφυρον ἡγεμονήων 

Φῶς ἐχκδυσαμένη, καὶ πένθιμον εἷμα φοροῦσα, 
"5 ὡ [ βασιλὶς] μεγάλαυχε, Λατινίδος ἔχγονε Ῥώμως. 

Οὐχέτι σοι τῆς σῆς μεγαλαυχενίης χλέος ἔσται, 

Οὐδ᾽ ὀρθωθήσῃ ποτὲ δύσμορος, ἀλλὰ χλιθήσῃ. 

Καὶ γὰρ ἀητοφόρων λεγεώνων δόξα πεσεῖται. 
Ποῦ τότε σοι τὸ χράτος ; Ποία γῆ σύμμαχος ἔσται, 

8ο Δουλωθεῖσα τεαῖς ματαιοφροσύνῃησιν ἀθἕσμως ; 

Πάσης γὰρ γαίης θνητῶν τότε σύγχυσις ἔσται, 
Αὐτὸς παντοχράτωρ ὅταν ἐλθὼν βήμασι κρίνῃ 

Ζώντων χαὶ νεχύων ψυχὰς, καὶ χόσμον ἅπαντα. 
Κοῦτε γονεῖς τέχνοισι φίλοι, οὐ τέκνα γονεῦσιν 

85 ἔσσονται, διὰ δυσσεθίην καὶ θλίψιν ἄελπτον. 
ἔχτοτέ σοι βρυγμὸς. καὶ σχορπισμὸς, καὶ ἅλωσις, 
Πτῶσις ὅταν ἔλθη πόλεων χαὶ χάσματα γαίης. 

Πυρφόρος ὥστε δράκων ὁπόταν ἐπὶ κύμασιν ἔλθῃ, 
Γαστέρι πλῆθος ἔχων, καὶ [θλίψῃ] σεῖο τὰ τέχνα, 

90 Ἀβσσομένου λιμοῦ τε χαὶ ἐμφυλίου πολέμοιο, 
Αγγὺς μὲν κόσμον τὸ τέλος, καὶ ἔσχατον ἦμαρ, 
Καὶ δοχίμοις χλητοῖς χρίσις ἀθανάτοιο Θεοῖο. 

Πρῶτα δὲ Ῥωμαίων ἀπαραίτητος χόλος ἔσται" 

Αἱμοπότης καιρὸς καὶ δύστηνος βίος ἥξει. 

95 Αἷ αἴ σοι, ἰταλὴ χώρη, μέγα βάρθαρον ἔθνος, 

Οὐχ ἐνόησας, ὅθεν γυμνὴ καὶ ἀνάξιος ἦλθες 

Πρὸς φάος ἠελίοιο, ἵν᾽ εἰς αὐτὸν πάλι χῶρον 

Γυμνὴ χωρήσῃς, καὶ ὕστερον εἰς χρίσιν ἔλθης, 

ς ἀδίκως χρίνουσα . .«..««.οὦ 

100 Χερσὶ γιγαντείησι μόνη κατὰ χόσμον ἅπαντα, 
ἐξ ὕψους ἐλθοῦσα, κατοικήσεις ὑπὸ γαῖαν. 

-- 18, 5κ.ᾳ. Ἀοχμδ Ἰυεῖυ8 [ροβὶ Ηδάτίαπί τιογίαθπι ], εἰ υδἀοιηχαδ ργορίπαυὰ ρεστιὲ- 
α͵65., ἴυπὶ αυτπὶ πηᾶχίπια ΘΓ ὶ ΙΠΟΣῸΠὶ σΟΠ[ι510.,, πιᾶχὶ ΠΒΖῸ6 ΟΥ̓ 8 ἸΟΓΤα τυ ο8]8- 

Τηἰϊδῖο8. --- 88, 544ᾳ. Ὦτδοο [1116 πϑῖρα ἱῃ ΑΡοΟΔΙ Υρ5ὶ ργϑαϊςϊα5] δηῖθ ἡ άϊοίυπι 

4υοά, ᾿050 νἱνεηῖα, ᾿δηχυδπὶ 5 ὈΥ} πὰπ ΔΒ8Β)1,544ᾳ. Οἰϊδῖ υπο οἵ ἀυο 544. [,Δ0- 
σδηθρδῖυγ, αριὰ Ὠίοη. (855. {Χ]1, Κ 18: ἰδπιυβ, ΥἹ], σἂρ. 24, ἴῃ Βος ἰοξθιϑ, 
͵Έσχατος Αἰνεαδῶν μητροχτόνος ἧγεμο- τότε θνητῶν. 
νεύσει. 82. [δεῖ. ὅταν ἔλθη βήματι κρῖναι : 

15. Οοἀά. ὦ βασιλεῦ. ον, ἰηἴτα, 222, 0] ρᾶγβ εὐὶὶ δου ϑ οὶ - 
19. Οὐνο Υ, 41, 188. ἀϊς οοἸθουτίμης. 
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ΤΠ ΒΑΌΓΙΒ. Αβιαπὶ ἄϊνοβ ἰοουρεῖεῖ ἈΡΘΓΙΙ8. 
Εττυπο Ἰυσ6 ἴὰ8 6018 5ρο]Ἰαῖᾶ ΓΕρΡΘΗϊα, 

Τρ το ἱπάαἴα ρ6Ρ]Ο08 ΡΓῸ τυυγῖοα ΓΕΡΌΠΙ, 
5 Ὁ τερῖμαᾶ ἔθσοχ, ο Ἀοπη ππᾶρπᾶ [1160 

ΕἸ : ποη ἴπᾶ )8πὶ ᾿υγρεθιὶ ρ]οτῖα [αβῖα, 
Ελ ρῥγοβίγαϊα βϑιμδὶ, πα υδη), Ο ΤΠλΙΒΟΓΔ 8, Γαϑιγροδ. 
Νὰπι νυ6χ}}}]ὰ οδάδθηὶ ἸερΊ Ο ἢ), Δαυ!]ααε ΒΌΡΕΓΡο. 
Οὐο {11 τὰπὶ νἱγεβ9 4.8 ἴ8 ΔΓΠῚ15 ἴευσα υδθὶϊ, 

80 [π]υ8118 ΡῈῦ ἴθ ἀουλῃ 18 ΒΘΓΎΓῈ οοδοῖδ ἢ ᾿ 

Ναπι ρει 8 Οη6 που παπὶ ἰΓΡΑΡΙΪᾺΓ ὉΠΑΊΖᾺΘ [ΟΥΤΊ5;, 
Ουυπὶ ΓΟΧ οΟἸπμπὶροίθη8β νϑηϊεῖ, 80] 016 56 6601}, 
[Π νῖνοβ ιποΐοβααα, οἱ ἰοΐυπι Ἰμάϊοοι ΟΥ̓ 6η1. 
Νεο ρδῖγιθυβ πϑῖϊ, Π6Ὸ π8ῖ15 Πἀα ραγθηῖεβ 

85 Οοτγάᾶ ρεγεηῖ, ΄αυτῃ νἱ ΞΌὈ1ἴ8 ΚΘ ΏΒ ΠπΏρΙὰ οἰδά ἢ) 
δαὶ. Αἴχαθ 1δὲ τὰπι ρσοπηῖαβ, ΔἸ ΒΡΟΓΒ1Ο, σά 68, 
Ορρίάδ χυυπὶ ἰαρείδοϊα γυθηϊ οἵ ἴοστὰ ἀθῃ!βοεῖ. 

Ουσπὶ νεηϊοὶ ροηῖο γυϑ]υϊ Ἰρηθᾶ ἔοσπηᾶ ἀγΆΟΟΠΙΒ, 
(σεβίδῃβ ἀρτηϊηᾶ υθῃηίγα, ᾿Ὡ 8486 6] ἀ6ῖ 8] 1 Π1Π08 ; 

90 Ουυμαας Ἀπη68 δαοτι, βίπηα] οἵ οἱ} α 6 ]]Δ ; 
ὅδτῃ Βη15 τησπα!, Ἰατὰ ἴὰχ οχισθπιᾶ ρᾶγϑίαγ, 
δαάσιϊοϊυαχας Πδ6] }0.5118 58 ΠΟΙ 4.6 ργοριπαυδῖ. 

564 ρῥγῖὰβ ᾿πουτηθρϑῖὶ ποη οἰ ποῖ} }1}18 [Τὰ 
οι} 1418, Π)Ι8Ο τ 46 νἱο 68, ᾿θιηρ Βα. ΟΡαΘΠἴΏηΙ. 

95 ώ 0], νῶ, ταγγὰ [18}186, 658 θάγθασα οἷ ἸΏρβῃβ' 
Νοη ἴὰ Βρεγαραβ, χαυμῃ ππάδ εἰ ἔβἀ8 ν θη Γ68 
Αἀ 8ο]θτμ 6 ἰθῃθῦγ 8, πυάδηλ ἴ6 ΓΟΓΒΒ ΘΟά δ 

Οδϑυγϑηι, οἱ 88} 01 50 1 τυγ πὶ 11110]8 1ΓΔΒ ; 
ὕτ, φασι [τὰ οΥΌΪ ἀδά 6 ΓΒ πὰ ]8 . . .. .. 

100 ϑιγαῖδ ριβϑηϊθὶβ πη 1005 ἴπ 5018 ΡῈ ΟΥ̓ΡΘΙΩ, 

Βεΐαρϑἃ ὃχ αἱῖο, ἀθρδβ 16] } τὸ 50} 1πγᾶ, 

ΠΟΥ 55 ΤΩ πὶ ΠΙΔΤῚ ἰγδ)θοῖο δἀνοθηϊοῖ. --- 98, 584. Ἀοπι ῥτγίπιδ ἱπουπιροῖ υἱ0, Τα 
φύυυπὶ υὰδ 'π ΟΥΡΕΙῚ νϑποσὶῖ, πυᾶδ ἴῃ Οτουπ ἀοιτιάσίυγ. -- 

84. Οἴτ. κυρτὰ, 20. ιν 95. Οοὐά. ἱταμή : οοὐτ. Ορ8. 
88, 5η4. Οἴτ, Αροοδὶ. 12, 344., οἷ ποῖ. 99. ἀοἀά. ρίογίφις αἱ πο5; 8}1}}, ὡς 
89. (οἀά. θρέψει : πο5 οοΥΓ. ἀδίχως χρίνονσά τε χερσὶ γιγαντέησι 
90. ΑὮ τρο]λι5 ἐμφύλου. να] γιγαντείησι, τεὐοεῖα ἰδοῦυπᾶ 86 νογσξυς 
98. εἰ “Ρωμαίοις ἰεσεμάυπι, νεὶ χό- 664. ἱπίτίυπι. Αἀἀϊ ροβὶ χρίνονσα ροβεεὶ 

λος ῬΑΔΒΙΥΕ Βυτηδηάυτα ἀκ ἰγὰ Π οὶ δάνεγοιβ χράτος περ ἔχουσ᾽ ἀμάχητον, βεῖι ἰΔ8]6 
ἈοΠλΔΠΟ5 βϑυϊθηῖο. αυϊά. 

- 
- 

Ἂς, 
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Νάφθα, κἀσφάλτῳ, καὶ θείῳ, καὶ πυρὶ πολλῷ 
ξαφανισθήσῃ, καὶ ἔση κόνις αἰώνεσσιν 

Αἰθομένη. Καὶ πᾶς ὁ βλέπων μυχηθμὸν ἀκούσει 

τοῦ Πένθιμον ἐξ ἀΐδαο μέγαν, καὶ βρυγμὸν ὀδόντων, 
Καὶ ταῖς σαῖς παλάμαις ἄθεα στήθη παταγοῦσαν. 

Πᾷᾶσιν ὁμοῦ νύξ ἐστιν ἴση, τοῖς πλοῦτον ἔχουσι, 

Καὶ πτωχοῖς " γυμνοὶ δ᾽ ἀπὸ γῆς. γυμνοὶ πάλιν εἰς γῆν 

ἀἄξαντες, λήγουσι βίου χρόνον ἐχτελέσαντες. 

ττο Οὐδεὶς δοῦλος ἐχεῖ, οὐ κύριος, οὐδὲ τύραννος, 
Οὐ βασιλεῖς, οὐχ ἡγεμόνες μάλα τῦφον ἔχοντες; 

Οὐ νομικὸς ῥήτωρ, οὐκ ἄρχων χρήμασι κρίνων " 
Οὐ θυσιῶν σπονδαῖς ἐπὶ βωμοῖς αἷμα χέουσι" 

Τύμπανον οὐχ ἠχεῖ, οὐ κύμθαλον.. . . - . ; 
ι1τῦ Οὐχ αὐλὸς πολύτρητος ἔχων τε φρενοδλάθον αὐδὴν, 

Οὐ σχκολιυῦ σύριγμα φέρον μίμημα δράκοντος, 
Οὐ σάλπιγξ πολέμων ἀγγέλτρια βαρδαρόφωνος" 

Οὐ χώμοις μεθύοντες ἀθέσμοις, οὐχὶ χορείαις" 

Οὐ φθόγγος χκιθάρης " οὐ μηχανίη καχοεργός " 

110 Οὐχ ἔρις, οὐκ ὀργὴ πολυποίκιλος, οὐδὲ μάχαιρα 

στι πἀρὰ φθιμένοις " ἀλλ᾽ αἰὼν χοινὸς ἅπασι, 
Κλειδοφύλαξ εἱρχτῆς μεγάλης ἐπὶ βῆμα Θεοῖο. 

Χρυσοῖς τε ξοάνοισι [καὶ] ἀργυρέοις λιθίνοις τε 

ὡραῖαι γίνεσθε, ἵν᾽ ἔλθη τ᾽ εἰς πιχρὸν ἥμαρ, 
τα Σὴν πρώτην χόλασιν, Ῥώμη, καὶ βρυγμὸν ὁρῶσαι. 

Κοὐχέτι σοι δούλειον ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα θήσει 

Οὐ Σύρος, οὐχ ἕλλην, οὗ βάρδαρος, οὐχ ἔθνος ἄλλο. 

᾿ἰκπορθηθήση, χἀχπραχθήσῃ ὅσ᾽ ἔπραξας, 
Δώσεις τ᾽ οἰλώξασα φόδῳ, μέχρι πᾶν ἀποτίσεις " 

130 Καὶ σοὺ θρίαμθος ἔση κόσμῳ, χαὶ ὄνειδος ἁπάντων. 

ἔχτοτε δ᾽ αὖ Λατίνων ἔχτη γενεὴ βασιλήων 

-- 101, 5444ᾳ. Ογοὶ ἀδβοσίριϊο. --- 128, 54. ἘΓυδῖΓδ 586 Ἰῃοηυτηθη 8 οἱ τά! βοὶ!5 ὁχ- 

ΟἸΏΔΩΪ ὑγ065 [«υορά ἱρ515 ραβ5:πὶ ἃ ΘΙ ΡΎ}14 ἐχρτοργαϊυγ]. ---- 125, 5Ω4ᾳ. Ρεγυγα 
ααυΐρρα, ὑγῖπια ὑθγῸ δηῖα 8145 Ἀόπια, η0}}} ᾽8πὶ ρορυΐοτυπι ἱπιρογαίυγα.--- 181, 544. 

109. Οοἀά. αὔξοντες . Π05 (ΟΙΤ. 122. Κλειδοφύλαξ οεἰ οχ οΥΔΏρΕ]1ο Νὶ- 
114, 84ᾳ. ἔχ ἄροοδὶ. 18, ν. 22,54. εοἀρπι, ἄς Οτεὶ ουδῖοδοα. Ροκῖ υπο γυϑῦ- 
111. Αἢ τϑοῖϊυς ἐστί, πος δεοοθῖὰ δ0πὶ ἰδειιηδπὶ Ὀγϊτΐ 05 ἰπάϊοσδηηυβ, [8- 

θεϊμάε ςοἀά, παραφθ. ὑυπᾶ τοςς. οἷ] δα ρρίεπάδπι, 18 ποπιρα : Ἄρτι δέ τοῦ 
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Ετ παρμῖμα, ᾿χαϊάοχας Ὀιϊαπηηθ, 801 πγὸ οἴ ἸρῺ] 
Ὀιβρθγεαβ, ἈγΓάἀθῃ84}16 ΟἸΠῚΒ ΡΟΓ 56ο0}8 [88 ; 
Ετ τα φυίδφιε ν᾽άθπβ, Ἰυραθγεβ δυάϊαϊ ἱπιο 

105 Εχ ΟΥοο μ͵αποῖιβ, ἀθηίθβαιθ ᾿πηπιϑι16 ΟΓαρδηΐθϑ, 
ΤΘ4ὰ6 Ἰπ]ρυχα ἴὰ18 ἰυαηάθηῖοπι ρεοΐογα ΡυρΏ18. 

ΠΟ ποχ δβδάθη σμημοῖ 8, ἰοουρ] ΘΕ θυ8 αἴχυθ 

Ῥαυρογθυβ. Ναὶ 6 ἰοῦσα, πὰ] 4αοχαδ ἰθσγαπὶ 

Ἐ, γιὰ τερϑϊυηϊ, ροϑίφυδιιμ Ὀγονα ἀεβοῖῖ νυμι. 
110 ΠΠΠ1Ὸ ΠΟῚ 86σνυϑ, ΠΟῚ δϑὶ Π6Ι15 δῖα 6 ̓ὙΥ̓ΓΑΠΏΒ, 

Νοη τοχ, πο [αϑίῃ ἀὺχ ΘΡΌΥΙ8, δὰϊ πηδ]ὰ ᾿ηρυᾶ 
Οδυβιαϊοϊ, δαὶ Ἰυάεχ Δυγο Ζὰϊ ροπάογαϊ ϑάυυπι. 
ΠΙΙῸ ΠΡαῖο πο ἘΙΠΡΊΤΟΣ ἅγὰ ογύοτγε; 
ΤΥΠΡδη8 ΠΟῚ ΓΟΒΟΏΔΗϊ, ΠΟΙ ΟΥμραΪα. . . .- 

τι ΤΙΡΙα πη] ΠοσΊ πος ἰυτραῖ ρεοΐοσα οδπῖι, 
Νδο Ἰτυὺ8 ἔοστηδ ἰοτίοβ ᾿πἱϊδηῖο ἀγᾷοοῃ 68, 

Νεο τὰῦα ὈάΓΡΆΣΊΘΟ βομῖῖα ργπαπῖϊα θ6}}], 
Νοι οἤόοσθθ, Ποῃ ΘὈτιοθῖαβ, ποη ἔοα ᾿Ρ160, 

Νοπ οἰϊβαγῶ γοοθϑ, ΠΟ ρῥγᾶνϑ ᾿πἀυβίνια ἔγαυ!8, 
20 Αἰ ἔεγα ἀἸ551418, δὰϊ γ γβ8 [118 1Γὰ ἢ ΠΘ4Ὸ 6 ΘΏΒ6Β. 

Ποίαποῖ! ἰγαοϊδῃΐϊ: ΘΟΙΠΊΠΠ6 56 ἃ ΟἸΣΠΙΡυ8 ΦΥΌΠΊ, 

ΟΔΙΟΘΙῚΒ ᾿ΠΊΠΘΉ81 Οἰι8ἴο05. 10 7 41018 ΠΟΙΆΠῚ. 

Αὐτὸ δαϊ ἀΥγρϑηῖο βοῖ18 Δἴ ΤΠΔΥΤΊΟΓΕ 816 Ὲ18 
Ιρβὲ8 γοβ8 ογῃδῖε, ἀϊθῖι υἵ ΒΌΡ 6418 ἀἴΤΟΘΘΙΗ, 

1 ϑε4 ραῃδ8, ο Ἀοχηδ, ἴμ88, σοιηυγλαυς, ἀοἸΟΓΘΠΊΠ]Ὲ6 
Αβριοϊθῃϊ ρεπηατα. Ναο απ ἴὰα νἱηοἾα ΒΌΡΙΡυπΣ 
Αὐἱ ὅγτιβ, δυϊ ἀτῶουβ, βεὰ ὈΔΡΡάτυβ δαϊ δἰτὰ8 4υ}8. 
Ὠιγιρίοσθ, ἰμθβ4αθ τα απὶ ἀαοἀσυπιααο ραίγαϑι!, 

ἸπΈο]χ, οἵ ἀυτη ρθυβο  υθτῚβ οχηηΐα, 6018 : 

130 7ατη4αθ ἸΥα Πρ} ΘΓΙΒ νυἱοιῖ5, ζ8πὶ ἀδάδοιβ ΟΥΡ]. 
[πάϑ [που ΓΟρῸΠπι ρ6Π8 βαχῖϑ, ΒΌΡΓΘΠΊΟ 

ἙΕχίη φαύπὶ δεχῖα σεξυπὶ φεῃογδῖῖο οςοϊἀοτὶς [Αἰϊοπίπογιπι ὭΘΡΘΟ, 86 4ιοτηοάο 

ὨΌπιογδμ δ, ἀυρίυμλ 651]. δχ 8119 ὁχ οδάδι [ πρπιρα [,Δ [18 ] 500016 ἴοΐο ἀοτηΐπδ- 

Βἷταγ οὐρα, οὐυθχας ροϑῖ Ἰρβυπὶ 5[1γΓΡ5 ἱποοιιοιδ88, ἢ}115 εχ 1115 τη δβοθητθυβ; 5ἰς 
δοΐπη ἀϊνίηἶυ5 ῥγαϊοῖιμ, ροϑίφυδηι τερε5 αυϊηάδσεϊπι [1ὰ δεῖ, Ἀοχηδηὶ ἰοι θη) 

χτίζεσθε, πόλεις, κοσμεῖσθέ τε πᾶσαι, 129. ἔχ Μαῖίμαο, Ἵὰρ. 18, νυν. 84. 
δἴουϊ 11], 58, ἰοοο ἶης ἀυςεῖο. Οἰν. Υ͂, 90, οἱ ᾳυδῖυοῦ υἱἱιϊπιο5. Εἰ Ρτος 

125. Οοὐὰ, ᾳυϊάαπι πρότερον, 01 μδβ5:π|. 
γυϊζ. εἰ ποδ πρώτην. 121. Οοάά, δἰ!ᾳφυοῖ, ἔχτοτέ γε λατ. 

“΄ .΄ 
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Ὑστάτιον βίον ἐκτελέσει, καὶ σκῆπτρα προλείψει. 
Τῆς αὐτῆς γενεῆς ἕτερος βασιλεὺς βασιλεύσει, 

ς πάσης γαίης ἄρξει, χαὶ σχῆπτρα κρατήσει" 
ρξει δ᾽ αὐτοκέραστα, Θεοῦ βουλαῖσι μεγίστου, 

Παῖδες καὶ παίδων τούτον γενεὴ ἀσαλεύτων ], 

ὡς γὰρ θέσφατόν ἐστι, περιπλομένοιο χρόνοιο, 
ππόταν Αἰγύπτου βασιλεῖς τρὶς πέντε γένωνται. 

ἔνθεν ὅταν Φοίνικος ἐπέλθῃ πενταχρόνοιο, 

ἥξει πορθήσων λαῶν γένος, ἄκριτα φῦλα, 

Ἑδραίων [ὄλεθρος]. '᾿Γότ᾽ ἄρης ἄρεα προνομεύσει" 
ὡμαίων ὑπέροπλον ἀπειλὴν αὐτὸς ὀλέσσει, 

ἔτο τῆς Ῥώμης ἀρχὴ τότε τυηλεθόωσα, 

ἀρχαίη πολέεσσι περιχτιόνεσσιν ἄνασσα. 

᾿Οὐχέτι νιχήσειε πέδον Ῥώμης ἐριθήλου, 

ὁππόταν ἐξ ἀσίης χρατέων ἔλθη σὺν ἄρνϊ. 

Ταῦτα δὲ πάντ᾽ ἔρξας, ἥξει [ μετόπισθεν] ἐς ἄστυ. 
Τρὶς δὲ τριηχοσίους καὶ τεσσαράκοντα χαὶ ὀχτὼ 

Πληρώσεις λυχάδαντας, ὅταν σοι δύσμορος ἥξη 

Μοῖρα βιαζομένη, τεὸν οὔνομα πληρώσασα. 

Οἵ μοι ἐγὼ τριτάλαινα, πότ᾽ ὄψομαι ἦμαρ ἐχεῖνο 
Σεῖο ποτε, ῥώμη, πᾶσι δὲ μάλιστα Λατίνοις ; 

Κώμαζ᾽, εἰ βούλει σὺ, τὸν ἐγχρυφίαισι λοχείαις 

σσίδος ἐκ γαίης ἐπὶ Τρωϊκὸν ἅρμ᾽ ἐπιδάντα, 
Θυμὸν [ἔχοντ᾽] αἴθωνος. ὅταν δ᾽ ἰσθμὸν διαχόψη 

Παπταίνων, ἐπὶ πάντας ἰὼν, πέλαγος διαμείψας, 

Καὶ τότε θῆρα μέγαν μετελεύσεται αἷμα κελαινόν" 
Τὸν δὲ λέοντ᾽ [ἐδίωξε] χύων; ὁλέχοντα νομῆας ᾿ 

ἱηρογδίογεβ,  Ερυρῖο [δς τεϊίφυο υἱά δ] ςοῖ οΥΌὶ } ̓υγα ἀδάογιπι, [48 ᾿δηιθη ργε- 
ἀϊοϊῖΐο τιδηϊέεβῖο ἢυς ἰητεγροϊαῖδ οϑὲ οοπίγα δ ΡΥ} δϊασυση οπιηΐυπι τη δηῖ6π)]. ---- 
139, 564ᾳ. θυυπι ῬΒΟηἶχ ἂἃν]β φυϊηῖδᾶ νἱσα 'ῃ Βοχαΐϊπυπα πιοηῖοπὶ νϑῃεγὶϊ, δάοτγὶϊ Ηθ- 

Ὀγθοσυσα Ορργαθθοῦ [Νάτο ΑΠ Ομ τιβῖιι5, Ῥογηϊοΐθη ἔσγομβ Ἀομπιδηΐςδ. --- [49, 534. 
Ἐδιδιὶδ οσῖϊ υτοὶ ἈΟΠλδ ᾿ρ56 5:1} πουλὶ πῖβ δπηυδ 948 [«υἱ ΟΝ γι ὁδὶ 195, Μ. αὖ 

88, (4ᾳᾳ. ἤσης οἱ ἴγ5 8344. γογβυ8, νος, 00] 5δῃδι5 δροσῖθ ροβίυϊαϊ ἐχθρός γεὶ 
υυπὶ πιϊηΐπηο δὰ Μοββϑῖδπι σαίοστὶ ροβοῖμῖ, ὄλεθρος : ΠΟ5 ΟΟΥΓ. 6 (ΟΠ͵]. 8 ΠΟΙ ΟΕΓίΔ, 
Οὔαιι 81185 ἀϊοεπάδβ 8110] οδιυιβᾶ8, ἤθοθϑ86 ῬγΟΪ 1 ἰᾶπηθη : ἤδῆν ὑπάς πορθήσων 
65ὶ ΡΓῸ Ἰϊεγρο δι. Βδρογὶ : Υυἱάα ποῖ. ἴῃ τηδ86. οἵ ἰιΐγα, 142, αὐτός 

181. Οἷν. ΠΙδά. ν, 808. 141, Οοἀά. χριπίσθεν ΒΑτ ΔΓΕ, Ὁ] ΠῸ5 
188. Οἷτ. διιργδ, 50. μετόπισθεν 6 οοπ)., 4υὺπὶ ἀχοζαρὶᾶ ΠΟΙ 
141. Ροβῖ "Ἑ ραίων εοάά, ἔθγος ν6} γέ- ἀοδίηι ΒΙΌΥ πα, υἱ 11], 68, οἷς. 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΜ 118. ΥΠΙ, 8ὶ 1. 498 

Επποῖα ἀϊδ, νἱΐδτι ρΑΥΙ ΘΙ Βοθριγαπιι τοἰηχαεὶ. 
[Αἴ ρθηοσα ἐχ 1||0 ργίποθρϑ ἀουπι μα τυ δἰ του, 

Ουἱϊ ἰογτα8 ΟΠ]Π6Β 8 1ραῖ, 401] βοαρίσζα [θη θιῖ 
135 ὅτε 800 γορῃδηβ (68 Νυτηη!5 δαυα νοΪπῖᾶ8), 

ϑυοσοοάοῖαχας 0111} ΒΌΓΡΒ Ἰποοποῦββα μεροϊμμι] : 
Νδῃ 816 ἴῃ ἔδι:15 ἄχυμπι, νϑυ θη Ρ8. ΒΏΏ15, 
υυχῃ τυ]ογιῖ ΤερῈ8 ἴθ σαίη]υθ ἤργρτία 16]]08. 

Ηϊπο υ0ὴ1᾽ ῬΠΟΘΠΙΟΙΒ ͵Δπὶ σαϊηϊαᾶ Τεουττογιὶ εοἴδ8,. 
14ο Αἀνβῃϊοῖ, πηι} 188 Χὰ] ργοτυδῖ ᾿ροῖδ ρεηΐαθβ, 

Ηεργογαμ Ποβι15. Ταπο Ναυβ ἃ Νίαγιθ ρσθιηθίυγ, 

Ἀοιμμυ !ἀυχηααε 8ἰ πὰ] ἔγαηρθηῖαγ ἴ6]ὰ Πλ] Π65 606. 

[τόσ βογθηβ Ἀοτηᾶπᾶ ροϊθηϊία ΖαΟΒά8Π), 
Τοῖ οἰτουπι]θοῖαβ ἰΙοησιπι ἀοπηπαῖα ρ6Γ ὈΓΡ68. 

ε45 Νες 74πὶ ξ6] σαὶ Ἀομλδ Υἱοϊοσ!α ΘΑ ΠΊΡΙΙΠὶ 
Βγοϊερεῖ, εχ Αϑὶα ν θη] θ 8 συαυπὶ ΓΟΓΊΟΥ ἢ Ο5118, 

᾿ Ματῖθ ροΐθηβ, ᾿ρ88π| ροϑβῖ οὔηηΐα ἰθῃαθῖ 1η {[ΠΥΡαΠὶ. 

Ουδάγαρτπϊδ Δπη08 ΘομλρΡ 615 Ἰογαὰ 6 ἰγθοθηῖοϑ 
Ετ ϑιρεγ 15 οοῖο, ΄ασηι ἴα } 5.185] π|ἃ ἸΔ 4 6Π| 
Ἑαϊᾶ ἴο Πλ] 5 ΟΥΑΙ. οοπιρίεῖο Πομλῖπ6 ΡΘΕ θη. 

Ἦδι τῖδὶ ἢ φυδηάο 1{Ππ4 ΘΘΓΠδΠι Πλ]86 ΓΑ 1118 ΘΕΝᾺ ΠῚ. 
Ττιδῖα χαϊάθπι ΕΠ Ὶ, Ἀοπλα, οἵ συ πο 1}8 ἰγδῖα [Δ 1Ὲ1Π15Ὁ 

Ναμο ΘΘ  Όγα νοἱ!β 1Ππ|π|, 401 ΠΟΟΙ5 ἢ ἀπ ὈΓὰ 
Ἰπβί ἀϊα5 Αβία ραγαῖ ἱπίθυίοσα τοροβῖδϑ, 

155 ΘΟΔΏΘ6Ὼ85 {ΠΔ ΘΟ ΟὈΓΤΊΒ, Οἵ δονὰ ἰθΟΏ 18 

Οοτάδ ραγθηβ. 564 χυυσμῃ ὈΙΠΊΆΓΕπι ῬΕΙΓΌΡΘΓΙ ΙΒ. πλυ πὶ, 
γεβιρδηβ Ο00}18, [Σὰ] δοΙΟ 16 ΟἸΩΠ18 ναϑῖδῃ8 
ξδαυοτοε, ἴαης ἰαΐαπι ἱπνθηϊεῖ ἔδγα τηᾶρτᾶ ΟΥΘηἴυΠ), 
Ὀτρεριίϊααα σδη8 ρορυϊδπηῖθπι ἃγπλθηῖΆ ᾿ΘΟΠΘΠῚ : 

ΣῈ} 29, υπάς βαχυ!τγ δηϊογίοσεῃθ ἤσῆς 6686 ΠἸΡΤιπι]. --- 151, 644. ΥοΙ8 δο- 
οεγεὶῖ 5: 0}11ὰ ξυπεβῖυμι ἰδιυὰ [ΑΠ| τ 511] τοαρυ5, φυΐδ υϊυγυμπι Ἀοπλα οἱ (Δ ἱπῖς 
αχἰτοδυπι. “--- 161, 444. {Πι|0 ᾿Ἰδπάδπι ἰρβϑυπὶ [ ΑΠΠ ΘΟ τ δῖαπι  ἴουτὰ8 ναϑιδηῖεΩ 

διιεεαυείυγ, ΓορΏοσυο ογνοσγίοϊ, -- 

152. δ ἴοττωδ σεῖο ῬτῸ σοι υϑυγρμαῖδ 
εἴν. Υ͂, 894, 396, εαπιάοπιχιιθ ρα58ϊπι, 
Ῥασράγδια ᾿ἰοαῖ, ἱπυθηῖδ5 ἰη Θ᾽ ΡΥ} η15. 

188. Οοἀά. χωμάζει βουλαῖσι τὸν 
ἔγχρ. : ΠΟΒ ΟΟΥΤ, ΙΔηΘΗῖΘ ἴδιηθη 1:50- 
Ἰεπιὶ νος λοχείαις ῥτῸ λόχοις. 

.δ5. Οοὐά. ἔχων, υδὲὶ πο5 ἔχοντ᾽. 
ἴπάο κυδοϊδηῖνε ροπίϊαν αἴθων, 541} 4υϊ- 

ἄοτῃ 1π50] ηῖογ, ἰοοο λέοντος 561} θηρός : 
εἴν, ΧΙὺὙἵ, 180. 

151. ἄτας ργορσὶο βἰσηϊβοδιῖ : «Ἰπὰς 
ἔογδιλ ἸΏΔΡΏ Δ πὶ ΡΟΥΘ ΘΓ ἴοι ΟΓΌΟΣ, » 

δἶν ᾿ρβίυβ ΟΓΌΟΓ, 566] ογαῖὶ υἱγὶ, ϑδ106 

8]161115 Δ 'ρ50 ἔυδιι.5 ἰῃ16}]}Πραῖαγ. 
158. ἀοάά. ἔδωχε, ἘΝῚ πο8 ἐδίωξε ἐΣΧ 

ΧΙΥ͂, 11. 
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Σχῆπτρα δ᾽ ἀφαιρήσουσι, καὶ εἰς Αἴδαο περήσει. 
160 ξει καὶ Ῥοδίοις χακὸν ὕστατον, ἀλλὰ μέγιστον. 

Καὶ Θήδαισι χακή γε μένει μετόπισθεν ἅλωσις. 

Αἴγυπτος δ᾽ ἀπολεῖται ὑφ᾽ ἡγεμόνων χαχότητος. 

ὡς δὲ χαὶ οἱ μετόπισθ᾽ ἔφυγον βροτοὶ αἰπὺν ὄλεθρον, 
Τρισμαχάριστος ἔην καὶ τετράκις ὅλδιος ἀνήρ. 

165 ἔσται χαὶ Ῥώμη ῥύμη, καὶ Δῆλος ἄδηλος, 
Καὶ Σάμος ἄμμος... . «τ. 

ὕστερον αὖ μετέπειτα χαὶ εἰς Πέρσας χκαχὸν ἥξει 
νθ᾽ ὑπερηφανίης " ἀπολεῖται [ὃ ; ὕῤρις ἅπασα. 

Καὶ τότε ἁγνὸς ἄναξ πάσης γῆς σκῆπτρα χρατήσει 
15 ο Εἰς αἰῶνας ἅπαντας, [ἀπο] φθιμένους ἀνεγείρας. 

Τοῖς Ρώμη ὕψιστος ἄγοι οἰκτρὴν τότε μοίρην; 
Πᾶσίν [τ] ἀνθρώποισιν " ὅροις [ὃ] ἐπὶ [οἷσιν] ὀλοῦνται. 

ἀλλ᾽ οὐ μὴ πεισθῶσιν, ὅ χεν πολὺ λώϊόν ἐστιν. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ πᾶσιν ἐπαυξήσῃ χαχὸν ἦμαρ 

Λιμοῦ καὶ λοιμοῦ, δυσανασχέτου τε χυδοιμοῦ, 
Καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ αὖθις κρείων ἔμπροσθεν ὁ τλήμων," 

Συγκχαλέσας βουλὴν, βουλεύσεται ὡς ἀπολέσσει 

Φοο.ν.οδοΚ ὃ ὁ ὁ ὁ ὃ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΓῚ 

Ξηρὰ μὲν ἀνθήσουσιν ὁμοῦ φύλλοισι φανέντα " 
Οὐράνιον δ᾽ ἔδαφος δείξει στερεᾷ ἐπὶ πέτρῃ 

ι8ο μόρον τε, φλογμόν τε, πολύπνοιάν τ᾽ ἐπὶ γαῖαν, 
Καὶ σπορίμων πληθὺν ἰῶν κατὰ γαῖαν ἅπασαν. 

ἀλλὰ πάλιν πράξουσιν ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντες, 

Οὐ μήνιμα Θεοῦ δειδιότες, οὔτ᾽ ἀνθρώπων, 

«- 160, δ4ᾳ. ϑυρτειῃᾶ [οἱ ἴδ} 4101] ρῥγϑάϊοῖα Ὁ ἈΒΟά 5 ρογιοπά! ν οἰαάεθ, οἱ 
Τμορὶς [2 γρι}}5}, οἵ τοῖὶ ΞΕ ργρίο, εἰ "Ἀοπια Ἶδπὶ ἴῃ τυάογα νεγιοπάρ, εἱ θεῖο, 
εἰ ὅδῃηο, οἱ Ρεγβὶ5 {|ἃ 65ῖ, Ῥαγι}}}8], συ ρογρὶδ ρα οηδ5 ἀδίυγὶς. --- 169, 54. Ἀοξηυπι 
Μεβοὶα, τουοοδι 5 6 ἰὐπῖ0}}0 τηοτὶ 8 [564 [υ5115 ἰαπίιπ), τ νἱάεϊυγ, ἂς ργοῖρυθ 

1600. ἔχ ΙΥ͂, 101, εἴ εἴν. ΠῚ, 186. 
161. Εχ ΙΥ̓͂, 89. 

162. Οἵ». Υ, 11, αὶ ἀς ΟἸδοραίγα. 

163. (οἀά. ὡς δὲ χαί οἱ, νδροδηῖΐα οἵ 
ΑἸεχδηάσι πο πόσα, 86ἀ ἴα]βο, ιἱ ορίᾶ- 
ΤΩῸΓ : ΥΘΙΠῚ ΘὨΪπὶ 6δὶ οἱ ἔφυγον, « αἰ 
[υρετίηϊ, δοὰ 51 4υ}5 ἔυμεγὶῖ ν». ΥἹά6 
ἵληθ Δ ΡΓῸ ὡς δέ 5εγΠ Ραμ άυπι 511 ὥς 
δέ, ἰάοπι ναἰθὴβ χιοϑὰ νυΐϊξο ἀλλ᾽ ὥς, 

α ὃς ᾿διωξῃ ». 

1605, 54. Εχ ἸΥ, 91, 54. : σοπίεν οἰΐδῃι, 
11, 364, οἵ νἱάδ ποῖ. 

166. Ἀεϊίχιια νϑγϑυβ βιρρίεπάα οχ ἸΥ͂, 
91 : Καὶ Σάμον ἄμμος ἅπασαν ὑπ᾽ ἠϊό- 
νεσσι χαλύψει. 

1608. ἀοἀὰ. δ᾽ οπιτιυμῖ. 
110. Οοἀά. τοὺς φθιμένους, υἱὶ πο9 

ἀποφθ. 
111. Οἰν. ΧΙΥ, 808. 
112. Οοἀά. πᾶσιν δ᾽ ἀνθρ., ἃς ἀεἰπά6 
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ΑἸ1580 ΒΟΘΡΙ͂ΓΟ, ΠΊ8Π65 ἀδβορηάοιὶ δα ᾿πλο8. 

16ο Ἐπ ἈΠΟ 8 νϑηϊθῖ ροβίγομμδ, δ πηαχιπηᾶ ΟἶΔ 68. 

Ἐπ᾿ τηδηοῖ δα! Ἰῦτα ροβῖθδο Πλ 8ογα 1} 6 ΤΠΘΡΑΒ, 

 ργρίαβαιε ἀυσαπι νἴτο ου]ρᾶααδ ρεΓΙΡΙ ; 

Εἰ φὰὶ τὰηἢ ἔπ ΡΊΘΏΒ ΟΔ8..8 νἹ ΑΓ} ΔΟΕΓΌΟΒ, 
Ϊ5 ἴεν εὐὶὶ ἔ6]1χ, 15 Ἰθγαὰα ΄υδίεγααο θθαίυϑ. 

ι65 Βοπιᾶ γυϊπὰ ογὶῖ, οἱ Ποίυβ ἀδίϑῖα ᾿ξ ο  ῖ : 
ΕἸοῖ γῆ ϑᾶχηϊιβ.. .. - 

ῬοβίΤΘΟ ν8]14}5 Ἰπου τη θθηΐ ἄβρογὰ ῬΘΥβῚ5 

Βάπῖηα, δγεῖϊσζαθ στᾶνθβ ργοβίγαϊα ΒΌΡΘΓΡΙἃ ρΡΟΡΏ85. 

Ἐπ ἴὰηὶ σαϑῖυβ ΓΟΧ ἸΘΓΓΡ τοῦ 5 Δα δὶ 

170 “Αδτλογπι Ἰπηρϑυιπι, ΓονοσΆ 5 Δα 5:46 Γᾶ τΏ8}68. 
Βομ}1488 ταΐοιη ἴδτ|5 ΒΒ δηροῖ ΔΟΕΓΡΙ8, 

Ἐὺ Ρορυὶ βδὺ8 ΄υϊδααα ηἴγα σοηβηΐα ἤθθαηῖ ; 

Νεοάυπη εἰϊᾶπὶ ογεἀθηΐ, 4υδπιν}8 ρτι βία 1118 Ἔβ86ῖ, " 
ἴπάδ υδ] ἰοῃρᾶ (168 ΓΙ Π]Π85 ΘΟ ΠΡ 5 ΟΥ̓ 68 

175 Αὐχεῦῖῖ, ΘΒΌΣΊΘΙΩ, ρϑϑίθηι, βερν οβαῈ6 ἰυπη 1058; 

Τυῃο τη 56 γ, ΠΡΟΤῚ τὰ] οσῖῖ 41 δοερίγα, νοσδῖο 
Οοποῖϊιο, σφυθτεὶ Ζὰλ ροβϑιῖ ρϑγάογε ἔγασθ 

, Ασγοβορηῖ νυἱχάυπι [0115 ΓΉΝ ΘΟΟΓΊΙΒ : 

ἴῃ 83:6 γ] Θὰ 6 ροίγαπὶ ἔπ πἀ Θπῖαν ΔΡ ῖμο γα 8. ΠΠΠΊ0 
180 ζξβιυβαας ρ]υνί ας εἴ ὄγεῦτο ἢδπιῖπθ γεηῖϊὶ, 

Ῥεσγαὰ6 ΟΠΊΠ6ΠῚ ογαβοαῖ ᾿θΥΓΆ ΠῚ 8668 ἃ[Γα νΘΏΘΗΙ. 
ΗΙ ἰϑπλθῃ δχϑίίποῖο ρογαρσοηῖὶ ᾿πΐδη ἃ ραάοτγε, 

Νοῖ Βοιμίημυπ) νοσϊ, ΠΟ 1ρΡ581π| ΝΟΓΙΏΙΠΙΒ ἸΓΆΤΩ, 

δυάεὶς : υἱὰς ποῖ. ]. --- 111, 544. [πιρίογυπι ρμοσυϊοδοῖα : σοηὐιγαῖ δάνεγβης Μιδβδίδῃι 
ΑΔΠΟΙτδῖυς [ τοβπδη8 ἰριτὰγ δάμυς ἴῃ ἰογγῖϑ : 564 ῃἷο ΔΙ 4υϊά Ἰαῖεῖ ἴῃ Ἰδουηδ]. --- 
118, 5864. ϑ:16γ} 88 οἱ ἴδτηθβ ἰῃ ἰθστὶβ : σΓΌβοῖῖ ὨΙΒΙΟΠἾΠι15 ΠΟΙ Πὶ ΠΟ(υΪ Δ. ---- 

ὅροις ἐπὶ τοῖσιν. δῖπδ σορυΐα,, ἘΡὲ ΠΟῸ5 6 
οοπὶ). οἷσιν ταϑογ ρ5ἰπιυϑ. 

114. Οἴν. χαχὸν χρόνον, ΥἹ], 1338. 
115. Αἥἢ ἰοσῖε δυσανασχήτου ἢ 
116. Οἴν. Ῥβδῖτα. 2, ν. 1, 544. Εἰ ως 

ίαϊτ τεοεορῖα δρυὰ ρίογοβαια ζι4812Ζ8}}- 
πὶ ἀοοίτίπα, ροβίφυδπι ἄϊι τερηδεθοῖ 
Μέοεβεῖλ4, τοηϊυτγιι ΑἸ τ βῖυπι Ὁ υ]- 
Εἴὐπιο οὐδ οἰπὶ ᾿αγθατὶβ τοί δυ5 σοη]ιι- 
Γαϊϊ5, Μοιοί τὴοχ ἀθθο  ]δηάιηι, οἵ ἴῃς 

ἔοτε υἱπυυπι γοσιπὶ ἤἥποπι : νἱ46 ποῖ. 

{11. θὲ ΑἸ τι ϑῖο ῥγῖι8 ἃ Μοββὶδ ἴῃ 
νθουΐα Τοη͵θοῖο, ἀδίπἀδ ᾿θποῦγὶ5 5ι:18 
δγιιρίυγο, [μδοῖ. ΥἹΙ, σἀρΡ. 26, ᾿η!τ|ο ; 5οά 

οἷν, χιᾶχ!θ Αροῦ., οἂρ. 20, ν. 1, 544. 

ι[18. Ηρα αρο ργὸ ξηρανθήσεται τὰ 
ἄνθη. Ἀδδριοῖῖ υς [,δεϊδηϊυ5 1}. ΥἹΙ, 
(80. 16, υ}]} δῖ : « δοή συυπὶ ἰῃ ἤοτο 
« 5306 πὶ πιᾶχΊπηῶπὶ ἀδἀογηῖ, οἷς. ν 

180. (οἀά. φλόγιόν τε : οοττ. Ορ5. 
181. Οοάά. οἰῶν : τηδάε!δπι νάϊ (κε]., 

864 ἰῶν, « το] στη » 1η16]]οχὶξ. 

1δ 
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Αἰδοίην προλιπόντες, ἀναιδείην δέ θ᾽ ἑλοῦνται; 
185 ἀστασίησι τύραννοι, ἁμαρτωλοί τε βίαιοι, 

Ψεῦσται, ἀπιστόφιλοι, καχκοπράγμονες, οὐδὲν ἀληθεῖς, 
Πιστοπορθεῖς, ψευδέσσι λόγοις δύσφημα χέοντες" ᾿ 

Οὐδέ σφιν πλούτου κόρος ἔσσεται, ἀλλὰ ἀναιδῶς 

Πλείονα συλλέξουσι - τυραννωθέντες ὀλοῦνται. 

100 ἄστρα πεσεῖται πάντα θαλάσσης ἀντίπρωρα; 

Πολλὰ μὲν ἑξῆς ἄστρα, καὶ ἀχτινόεντα χομήτην 

ἄνθρωποι χαλέουσι τὸν ἀστέρα, [σῆμα] πόνοιο, 
Πολλοῦ ἐπερχομένου πολέμου καὶ δηϊοτῆτος. 

Νή ποτ᾽ ἐγὼ ζῴην, ὅτε ἡ ἱλαρὰ βασιλεύσει, 
ἀλλὰ τότ᾽, οὐρανίη ὅταν ἡ χάρις ἐμθασιλεύσῃ, 
Καὶ ὁπόταν παῖς [τις ] ἱερὸς δολοφ[ όντας] ἁπάντων 
Ἐιξολέση δεσμοῖς, ὁλοόφρονα βυσσὸν ἀνοίγων, 

Αἰφνίδιος δὲ βροτοὺς ξύλινος δόμος ἀμφικαλύψῃ. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἡ δεκάτη γενεὰ δόμον ἀϊδος εἴσω, 

400 Θηλυτέρης μετέπειτα μέγα χράτος, ἡ χαχὰ πολλὰ 

Αὐξήσει Θεὸς αὐτὸς, ὅταν βασιληΐδα τιμὴν 

Στεψαμένη τύχη " σύμπαν δ᾽ ἔτος, [ἡλίκος] αἰών. 
ἤϊιος μὲν [ἀμυδρὰ] τρέχων [νυχθήμερα] φαίνει " 

Λείψει δ᾽ ἄστρα πόλον " πολλῇ δέ τε λαίλαπι [τυφών] 
Γαῖαν ἐρημώσει. [Νεκρῶν δὲ ἀνάστασις ἔσται], 05 

Χωλῶν δὲ δρόμος ὠχύτατος, καὶ χωφὸς ἀκούσει, 
Καὶ τυφλοὶ βλέψουσι, λαλήσουσ᾽ οὐ λαλέοντες, 

-- 190, Ξ44ᾳ. Αδῖγα ἀδ οἷο Ἵοδάυηῖ, οὐηχαθ 115 ἱπρθῃ5 ΠΟΠΊΕΙΔ. --- 194, 4. Τδῃ- 
ἄδπι Βοτιΐπυπι ᾿πιεσίθεϊογεβ [ ΑΠΠ Ομ τ ϑῖι5 ε)υδαυ6 5061}} ἃ 58ΤῸ σιοάδαι ρΌΈΓΟ 
[δηξεῖο υἱάοἰϊοεῖ 1 ἰπ ρυϊοιιπλ ΔΟγ 851 πα ὰπῖυγ ᾿γεεορίίε5. --- 199, 544. ΕἸπὶδ ἀ6- 
οἶπλθ φοιιογαιϊοἱβ : τυ] ογὶ8 γορηυπιὶ [6χ Αροοδιγρβὶ, υδὶ ἰδπιεη Ἀοτοδ ἱρδὰ γ]46- 

184. Οοἀά. δέ τ᾽ ἑλοῦνται, υηάδ Ορ5., 
υἱ πο5, δέ θ᾽. 

185. Απ υοσῖυδ ἄρπαγες ἠδὲ τύραννοι ἢ 
αἶγ. 1, 105, οἱ νἱ46 ποῖ. 

186. Ἀπιστόφιλοι ε8ῖ Εἴἴδῃ 1 ρβθιιάο- 
Οὐχίδηο ΓΈβροῦ50 δριιὰ ΡΆΪορ. ἀς ΜΙτΣΑΡ. 
οΔΡ. 10 : οοῃίεσ Ἀρρεπά. δὰ ἔχο. ποϑ- 
τυ ΠΠ, ρας. 240. 

181. ΑὮ νογῖυβ πιστοπραθεῖς" Οετῖε 
ΤλοῖΓο δοοοιμποὐδιιυβ, εἰδὶ ΒΡ ἃ ἴῃ 
«Ἰὰς δρ6 μεοοδῖ. Αἴ ργὸ 1], 268, 
πιστολέται. 

188, 4. Μαρίδ μἰδοογοῖ ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἀναι- 

δῶς Πλείονα σνλλέξωσι νοὶ συλήσωσι. 
190, 544ᾳ. ἔχ Μδῖη. οἂρ. 24, εἰ Αρο- 

(αὶ. οἂρ. 8. Ῥγωπβίδγεϊ ἴδυηθη ἢἷς πολλά 
ΒΙῸ πάντα, 5ἰσαϊ νεγδὰ 864., υδὲ ρ]υγίηλα 
ΤΌΓΒΙΙ5 δϑῖγα Ἅοδάρθηϊ. οὐποῖα σεῖο ἰηΐγα, 
204, λείψει δ᾽ ἄστρα πόλον. Εἰ Πϊο νἱάο- 
ἴυγ πολλά [6656 [,δοϊδηιι5, ΥἼ1, οΔΡ. 

16 : « 5.611 νϑγο, ἰπαυϊῖ, ογαθ στ πιδ 
« οδάφηϊ, εἴς. » Οἰτγ. Υ͂, 580, οἱ Π, 202. 

191. Οἷν. 11, 202. δο ῥγωβοσγίίπ Π], 
824, 0υὮὉϊ᾽ οἴϊαπι οομηοῖδ πηοηϊῖο αϊ οἱ 
ῬΓΙΕΒΔΡῚ! ἰηἀ6 ρεϊοπαϊ. 

194. θεδιυυμρίυπι νοῦ ἢυ 8 ἰπὶ- 
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Οἴηπα πρίαϑ ργοιηρίϊ ρδῖΓΆΓΘ, ΡυΔΟΥΙ5 ΘρΈὨ[68, 
185 Ἀαρίογεβ υἹο θη, πηρογίαῃι 6 ΕὙΥ̓ΤΆΠΗΙ, 

Νεμάδοεβ, ῥΓΑΥΪ 8 118, 5π6 ἤἴυτα βάδνα, 
Ἰηξεηδὶ }.8118, ἔα 8 οἱ Ὀ]αβρθθηα Ἰοχυδπμῖθϑ, 
Ουοϑ5 π66 Ορβθ5 υ}}65 βδ:Ἰὰαηῖ, Ρ]υγ 6 ΒΟΘΤΊΡΟΓ 

Ουφγθηίεϑβ πιᾶὶα ρᾶγῖα, οδάθηῖϊ ἀδία ρτάᾶ ᾿υγΆ 15. 
100 ϑιάεσα ουποῖδ τυδηῖ ἴῃ ΠποῖιΒ ρῬΓΟΠΔ ΤΠΔΙΊΏΟΒ, 

Ἰῃπαπιογα 1} χαϊάσπ, 56 {τι δι 115 ΟΠ} 8 ἈΠΏΠ,, 

Ισῃ!τ18 ἀγάθἢ5 Γ8 6118, ΖΘ ὨΘΙΏρΡ6 οομμοῖθῃ 
Ὀιοθηΐῖ, ᾿π5ἴ8 115 Β:ρΏ 1 πὶ ΘΧΙ 46 ΤΠ] 108. 

ΑΒ! πο ἰυο6 ἔγυδι ΄υυχῃ ἔδβιεινα 116 ᾿θηθ 
1905 [πιροτίὰπὶ ; 588 ἴὰπη Ζυυπὶ στιὰ αἀἷὰ υἹρερὶϊ, 

Ετ φαυπι ΡΟ] ΓΟΒ5 βαποῖιϑ ΡΌΘΥ Ορρυγ ποῖ ἢ οϑ168 
Ηυχηδηὶ ρΘΠΕΓΙ5, νἹΠοίΟ5486 ἴῃ ἴπ]816 ὈΑΤΔΙ ΓΙ ΠΙ 

Οοπήιοϊοῖ, ΒΌΡΕΓ οἱ στδπαὶ θροεῖ οδἕδ ἰρΏΟ. 
ϑ6α ρΡοδβιίχψυαδχῃ ἀδοϊ πηι 80} ἰΟΓΓᾺΒ ἸνΘΓΙΣ ἐν α, 

200 ἘΘΠΔ δὶ ΥἹ5 ἸΠΟΙρι δὶ 58 851:π18 ΓΘΡΏΪ, 

ὐταταμαβ ουπιυαπῖο [)60, σασπὶ ταρα ἔγοηῖθ 
ϑιρηδ ρογαῖ ΤΩΌ]ΙΘΓ : [ΠΟ ΔΏΠῈΒ ἰΟΠΡΊΟΥ 86νΟ. 

Ηϊπο 80] ορβουγυβ ρεγρεῖ ποοίυχψαο ἀΐδαμδ :- 
Αβῖγσα ροϊυπῃ ᾿Ἰηχαθηῖ : οσαρτι8 θυ ᾿ρ56 ΡΓΟΟΘΘΙ]15 

λο5 αβίδθιι τεσσ ΠῚ : ΤΠ Π6Β86.6 ἃ ΠΙΟΥΙΘ ΓΕΒΟΓρΘΗῖ ; 

Ελ οἶδυαιϊ τὰριο ουτγοηΐ ρεά6: δυνά εἴ 1056 
Αὐυαιϊεῖ, οἱ σέο Θογπδῖ, τηυτβ4α6 Ἰοχαείυγ. 

τὰ ἸΏΠΟΣ ; Εἷς ΤΌ 16 ὨΘ65ΟΪ0 418]. --- 208, 544. 850115 οἱ δδίγοσγιιπι ἀοίδοϊιβ : ΣΟΒῸΓ- 
τος τηοτυογυπι [ ἃη δ 6πὶ ΄ιιδὲ συρτα, 110, δυοσίογα ἴῃ 36 γθάθυπίθ ἢ υἱάβ ποῖ. ] : 
υἴΐϊχφυσδ π0}}} ζαπὶ ΘοΥροσχιπι Ἰμβττα 411 Ἰοσιι5 : [6}1ε1188 ἡυδἴογιιῃι Ἰῃ τοττίβ : [ἰδὲ Ιδσυ πᾶ 

ἔν οχ Ἠεοϊοάο, Ορεν. 112. θεϊπάθ ἦ 
λαρά, Ἀοπιδ αβῖ, φυϊάφυ!ὰ 8}}} 5οῃληϊᾶ- 
τηῖ, ἀδ 4ὺδ οἴϊδηι ἰηΐγα, 199, 344., υδὶ 
Υἱάς ποῖ. δε ὑσὸ ὅτε ργϑίαγεϊ ὅταν ΟὙΠὶ 
50)..» ΤΟΙ οαυβᾶ. 

196. ἀοὐά,. παῖΐς ποθ᾽ ἱερός, τῃρῖΓο 
ἱπυϊο, ἃς ἀδῖπάο δολοφῶν : υἱΓυμη 6 
ΠΟΒ σον. ΟἿγ. Αροῦὺδὶ. εδρ. 20, νυ. 23, 

δἰ νἱάδ ποῖ. 
198. (οἀά. βροτοῖς : Π05 6 Θοη). βρο- 

«τούς, ποαρα ΑΠΙΙΟ ΓΙΒΕ1 506 105 οὑπὶ ᾿Ρ080 
ἀοσηογβ08 : οἱ ίανοι ἰρογ ΧΙ, 184. 

199. Απ γενεή ροῖϊιι 
200. ε 1115 τη] ογ8 ἱπιρογίο, εἴτ. 

ΑΡροοδὶ. οδρ. 17; [ἴδ ἀριιὰ πο5, 1Π], 15, 
εἰ νἱάδ ποῖ. 

202. (οἀά. ἥπιος, υδὴῖ πο5 6 οοηΪ. 
ἡλίχος. 

208. Οοἀά. αὐχμηρά οἱ νυχτερινά, 
ΓΟΙῸ σΟμ Γᾶ ΤΩΘΙΓΊΙΣ : Π08 (ΟΥΤ. 

204. Οοαά. θύων, αὶ πο5 6 οοηΐ. 
τυφών : ΠΟΙΏΘΏ ΘὨΪΠὶ ὙΟΓΡΟ ἀδοιδῖ. 

205. Ττῖα υἱιἰπια νοῦρᾶ 6 πϊὶ8 8Ὁ- 

διιηῖἴ, [8πὶ ἱΔΠΙΘἢ ἃ ῃμγΙηεἷρα δα ἴογο, 1,86- 
ἴΔΠπ|1} υἱάρ!]!οοὶ 46, δαάτια. Νὰπι μυὐδ 
ΥΕΓΒ5115 ΒΟ δ Ί σΠιυπὶ εἴ ἄἀϊι05 544. ἰηῖα- 
ἔτος εἰϊαὶ [μδοϊδηίϊι5, ἸΥ͂, 15, 564 4]10 

58η8:., ἄς (ΓΙ811 ΠΟΙ ΡΟ ταγδου] δ. 
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Καὶ κοινὸς πάντεσσι βίος καὶ πλοῦτος ἐσεῖται. 
Γαῖα δ᾽ ἴση πάντων, οὐ τείχεσιν, οὐ περιφραγμοῖς, 
Οὐδὲ μεριζομένη, καρποὺς τότε πλείονας οἴσει. 
Πηγὰς δὲ γλυκεροῦ οἴνου, λευχοῦ τε γάλαχτος, 
Καὶ μέλιτος δώσει. . . . «0.6. 

1 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΟῚ . ᾽ν .Φ Φ Φ Φ 

Καὶ κρίσιν ἀθανάτοιο Θεοῦ . . -. - .« . : 
ἀλλ᾽ ὅταν ἀλλάξῃ καιροὺς Θεὸς. . . - - 

Χεῖμα θέρος ποιῶν, τότε θέσφατα. . . . 
Φ Φ ᾿ Φ Φ . . Φ ΓῚ Φ . ΓῚ Φ Φ Φ 

ἀλλ' ὅτε χόσμος ὄλωλεν . . - - «Ὁ 

ἰηῤθῃηβ. ] --- 214, 54ᾳ. Μυϊδηῖϊυῦ δὶ ἰοπιροδδῖαθϑ : [ἰδοῦπᾶ ἢἰς 4υοαυθ. ] --- 216. 

θΘυυσι γϑτο πυπάι5 ἱπιογιογὶὶ, [Γυγϑυβ ἰδοηδ, ἱποοσίαμη 4υδηῖδ, ] 

209. Ηκοε οπιηΐα υἹάδίυγ ᾿πλϊϊτατὶ [180- ἴΔ558 τοβροχὶὶ ἰῃ νἱῖδ ΟἸγγβοβίοχοὶ, ἰῃὶ- 
ἰλπῖΐυς Ἰΐρτο Υ11, οαρ. 24. Οἶνγ. οἱ ἀρυὰ τίο: Ἦν δέ ποτε καὶ ἡ γῆ χοινὴ καὶ ἀμέ- 
πο5, [1], 619, 544. ρίστος, χ. τ. λ. 

. 210. Οἷν. 11, 321. Ρα]]δάϊιυις πιο ἴοΓ- 211. Οὔτ. ΠΠ, 622, οἱ Π|, 219. 



ΒΙΒΥΠΓΠΝΟΒῸΝ 118. ΥἹ11, 81. 229 

Τυμπο ογὺ ἸῺ τη6 610 νἱῖᾶ οὐμπῖραβ, εἴ Βοηᾶ υἱῷ : 
ΤΕΥΤΔΑῸΘ ΡΔΓ ΟἸΠΟΙΙΒ, 851Π6 ΤηυΓῸ Δὰϊ ΒΘρΊ 08 0}}18, 

210 Νὲ ἀἰνῖδα χυϊάσπι, ρΙυΓΕ8 ἔεσοὶ ὕΡογα ἔγιοιαβ: 
Ετ ἀυΐοὶ νπο ἔοπιεϑ ἀυ]οααα Ππθπῖαβ 

Ι,Δοῖς ἀδθιῖ, πη6]]181618Δ . . . «Ὁ νων ως 

δαἀιοϊαήχυς 6] δ 671 . . . . . 0 
Τεμιροτὰ 564 ροβίαιδπι Πρ ᾿πημηυϊατῖ. . .. 

αι Εχ Βίεμπηδ δβίδιθμ ἔβοίθῃβ, ἴππο οαχηΐδ. . ... 
Φ Φ Θ Φ Φ ο .Φ Θ .Φ ὼ . Φ Φ Φ . Φ . 

Ουυχα γϑγοὸ οσοϊ ἀοΣ τυ], . . .. -- 

214,44. Ῥαγῖϊεν ΠΡΤΟΎΥ͂, 299, ἀντὶ ὃὸ 215. [ἴῃ βηε Ξυρρὶ. πάντα τελεῖται, αἱ 
χειμῶνος θέρος ἔσσεται. ἀπ δυὰς ΄αυοαφιθ 4}1Ὁ1 ἐπ 510}}1}}π|5 οἱ ἴοοο πε ρϑίασῃ 
τείογοπάδ καιρῶν ἀλλαγίη, 11, 151} Ἀ6- ἀυεῖο, ΧΙΥ͂, 291. 
δρεχὶϊ δὰ ἄπης Ἰοουπὶ [,δοϊαπίίυ8, ΥΠ, 4216. (οἀά. ᾳυϊάαπι κόσμον. 564υ6- 
ΠΡ. 16 : « Εἰοῖ δῃΐπὶ γεὶ δ ϑῖδ8 ἰπ Βίοηθ Ὀδηῖυν τ]ὰ πυπο ἀσπίἀογδηάδ ἀθ σΈγυ πὶ 
« γε] Ὠἰθπι8 ἴῃ ἐεδίαϊθ. υ δἰδια ροβδὶ ΤΩ 4] βηθπι. 
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ἱ δρώσει δὲ χθὼν, χρίσεως σημεῖον ὅτ᾽ ἔσται. 
Η ἕξει δ᾽ οὐρανόθεν βασιλεὺς αἰῶσιν ὁ μέλλων, 
Σ 

0 ὁ 
Υ̓ 
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ὁ 
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Θ 

᾿ 
Ο 

μι: 

ἄρχα παρὼν πᾶσαν χρῖναι, καὶ κόσμον ἅπαντα. 
ψονται δὲ Θεὸν μέροπες πιστοὶ καὶ ἄπιστοι 
ψιστον μετὰ τῶν ἁγίων ἐπὶ τέρμα χρόνοιο. 
ἀαρχοφόρων δ᾽ ἀνδρῶν ψυχὰς ἐπὶ βήματι κρίνει, 
ἔρσος ὅταν ποτὲ χόσμος ὅλος καὶ ἄκανθα γένηται. 

ίψουσι δ᾽ εἴδωλα βροτοὶ, καὶ πλοῦτον ἅπαντα. 
χχαύσει δὲ τὸ πῦρ γῆν, οὐρανὸν, ἠδὲ θάλασσαν 

χνεῦον " φλέξει δὲ πύλας εἰρχτῆς ἀΐδαο. 

ὰἀρξ τότε πᾶσα νεχρῶν ἐπ᾽ ἐλευθέριον φάος ἥξει 

ὧν ἁγίων " ἀνόμους δὲ τὸ πῦρ αἰῶσιν ἐλέγξει. 
ππόσα τις πράξας ἔλαθεν, τότε πάντα λαλήσει" 

τήθεα γὰρ ζοφόεντα Θεὸς φωστῆρσιν ἀνοίξει. 

ρῆνος δ᾽ ἐχ πάντων ἥξει, καὶ βρυγμὸς ὀδόντων. 

χλείψει σέλας ἠελίου, ἄστρων τε χορεῖαι. 
ὑρανὸν εἱλίξει " μήνης δέ τε φέγγος ὀλεῖται. 

ψώσει δὲ φάραγγας, ὁλεῖ δ᾽ ὑψώματα βουνῶν - 

ΑΒο. Αρὶὶ 8 ῬΔῚ8 ἀ6 ΒΌΡΓΟΙΙΟ ργϑεῖρυς ᾿ἀϊοὶο, ταῦ 115 16 γ) 6 1}5 ἀ6 Ὑἱδ οἱ 
τροτῖο Ομ τίβιὶ, δἀἀϊασυδ ἰοηρα δά ζυάδοοβ ργϊπηυπι, ἀοίπάθ δὰ ραπῖ1]65 ΘΟ οστι ο 6 

υἱ δὰ νογυπὶ θεῖ οὐΐαπι σοηνεγδηϊυγ. Ηδθο ρᾶγβθ, ἢϊ5ὶ ροῖ!8 πουυβ ἀϊσαπάυ5 65ῖ 
106 ΣΡ, ποπυβ ογάϊμα πυτηογαπάι, ζυΐα ΠΟπι5 νυΐσοὸ ἀθοβῖ, Ὠδροῖ σοτημιυπῖα πλ} ἃ 

Τιτ. κε ρᾶγ5 Εἰσὶ οοῖανὶ ᾿η οοἀά, 
ΟἸἑπι δὲ 1115 οἱ ἴῃ νοϊοσιθυ5 οὐ. ἃ 
ῬὈτίοτα ΟῚ 8 16 Ὁ 86 ρδγδῖ ιν αυδπὶ ἰδου δὲ 
δραῖϊο ΟὟ Ὑδγβὰβ8 ὈΓΙΟΓΘ5 ἱπιρογίθοϊοβ ΓῸ- 
Ἰϊεῖο, {π0}} ἴᾶταθι υἱοθαλ δογοηῖα δρ]- 
ξτδρῃο, ΙΗΣΟΥ͂Σ ΧΡΕΙΣΤΟΣ, κ. τ. λ., 
βτδηάϊοσῖρυι5 ρἰογιπιαια νοὶ τὰ γΙ δ 5 
δογὶρῖα ᾿ἰϊοτὶ8. Ἀυθγίοα οἰΐατα ῥἱηρὶ 80- 
Ιοηῖ ἰπἰτἶα βοαυδηϊαπι, αι θι8 δογοβῖ!- 

οἰ ἰς οοπϑῖδι, νογϑυυμι. Νονὶ οοὐά. (πονο8 
δηΐπη ἀ6 ΠΊΟΓΟ ΠΟΒΙΤῸ νοςᾶτηι 5 γοοθη[ὶ δ᾽ 

Ἔχρίογαϊοβ Αμηθγοβίδπυπι., γαϊϊοδηοβ, 
Ἠατάϊιϊαηιπι) δῆς δοουπάδπι ρατίθπι 51:6 
Ρυοσε Βαβεπῖ; ἰοίϊι.5 ᾿ἰρίταν ΕΠ ΓΙ ἱηπ|ο, 
ρΡᾶγίϊογχαθ ἰυ]ο σαγοηϊ. 

211, 544ᾳ. Ιμοῖριῖ οοἰεραστίπια δρυὰ 

ΔΓ 4υΟ5 ΔΟΡΟΘ 5. δ᾽ ὈΥ}}1π8, οομβῖδ 5 
νογϑρυ5 ΧΧΧΙῪΥ͂, αιοτυπι ρῥτὶπιὶς ΠΟΥ 
αϊυ]ὰς σου βοίϊυν : ΙΗΣΟΥ͂Σ ΧΡΕΙΣΤΟΣ 
ΘΕΟΥ͂ ΥἹΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ, εἰς φυὶ- 
ἀθπ ἂριιὰ Ευβοθῖυπι ἴῃ Ογαίζομα Οοπβ- 
ἴδῃ τη] δὰ ϑδηοῖοβ : ἃριιὰ Αὐυρυπιίπυχ 
νΕῸ ἀκ Οἰνὶϊ. Πο, οᾶρ. 28, γΡυπι15 ἴδΔἢ- 
ἴυσμα ναογϑὶθιι5 ΧΧἧῚ] σοηἰποῖογ, Ομ 5415 115 

41 δά νροθ ΣΤΑΥΡΟΣ ραεμοηῖ. Υἱὰς 
ποῖ, δά ἢ. Ι. εἰ αι πιυ 8 Ο]Ἰ πὶ ἀ6 μᾶς Τα 
ἀϊδρυιϊαῖα 58 ἴῃ Εἔχο. ΠΟΙ ΤΟΥ͂, οΔΡ. 5. 

211. Εὐδεθὶ ἰθοῖο οοὶ ἱδρώσει γάρ, 

ΒΙΒΥ ΠῺΣ δυΐοιλ σοάϊοας5 δέ. 
222. Οοάα. ρ]ετίᾳφιας σαρχοφόρων ἀν- 

θρώπων ψυχὰς βήματι χρίνων, 5ϊπ6 δ᾽ 
ἃς δὶπα ἐπί ; 5ε4 οοάοχ Νίαίδηυϑ Ν6α]ο]8- 
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ΤΕΒΌ5 ΟΗΚΙΘΤΤΙΒ, ΠΕῚ. ἘΠ. 5. ΒΑΓ Ό5.ῚΝ ΟΕὔΕᾳαε. 

τα ]οὶ} βιρπαπι, ἰ6|1ὰ8 βϑυάογα τηδά θβοθῖ, 

Ε 4ὰ6 ροΐο τὸχ δάνεηϊεϊ ρϑὲ β:5ο]8 ἔαϊαγιβ, 
ΟἸ]οαῖ αἱ ΟΑΓΏΘπι ρΓθ56η8, υἵ Ἰυἀϊοεῖ ΟΥ̓ΡΘΠι, 

22 

22 

πᾶς Ὠδυτὰ σογπδηῖ ἸΠΟΓΘ0}}8 αἴας ῃ.46}18 
ὉΡΙῚπλθ πὶ, 88 018 τηράϊυπι, πη ἤΠ6 βὺ ἰΡ50, 
ΟΥΡΟΓΘΟΓΙΈΠῚ ΔΏ1Π118 ΠοΙμΐππὶ [τὰ Ε]τἰ πὰ ἀΔΏ ΘΙ, 
ΟΥΤΕΡῚΪ φαυμ ἴοιτα 51: οἵ ὙθρΓῚΒ ΔΒρϑσᾶ δεῖ. 
6)! Θπϊ δι λ ]ΔΟΓᾺ ΥἹΓῚ σΔΖΆΒΟΠΘ ρΓοΟΐΆΠ88. 
ποσπάσῖι ἴθγτὰΒ 101|18 ροῃἰϊ μη 7Ζ.6 ῬΟΪυΠΠ486 , 

ὈΠῚ ΟΔΓῸ 88 ΠΟΙΟΣΌΙΩ 86 ΠΡ 6 γα 10] ] οἱ δα δᾶ : 
᾿νοῦ ἴῃ δοι θυ ΒΟ 68 000 ἈΥριοὶ 1ΡΏ]8, 
1 414 ᾿ῃ οσουο οὐἱρῷ ἰδῖεῖ, οπηηα τον θ 88 

“30 δἰ οἴατα, οἱ ᾿Ἰθη  ΌΓα8 ΔηΪ ΟΣ πὶ ἰὰ06 ΕΒ ΟΪνΘΏ8. 

ΤΡῺ ΟἸΠ68 ἤθθυπιὶ ποαυ!οαῦδπι, εἰ ἀθη 8 ΟἸΏΠ68 
πἰτοηάεπηῖ, 850] ἀδβοϊοῖ: π66 ἰὰπ8, 60 ]] 

Ὁ]ρερυηι 516}185, δίψα ἱπρθῃΒ ΓΘρ]ἸΙΟ ιν Θῖθοσ. 
188 αἰτο}] οὶ να ]}} 65: [88 ἀδρτιμοῖ 8]18 : 

5 
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Ά 

δ 71 
5. Οδτυ8Ί116Γ ΓἸμη8115, εἰ Οτοὶ οἰδυδβῖγα σθοϊαάθι. 
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Ι 

γεΐ εἰμλ}} 1, πος ἀυθίαπι, πορὶβ φυϊάοπι ἠιἀϊ εἶ θυ, φορτιαϊλοπεπι οὑπὶ Ῥτουσιιῖο 51}0}- 
πο, ουἱ [οτῖδ556 οἱἐπι δά)ιποῖα ἔυϊι. ἤν. Εἔχο. ποβίγ. Υ, ἂρ. 4. --- 211, 544. 

Αογοβε μὲς [ργϑοῖριο ἰοσο ἴῃ ΘΒ: ΡΥ} 11» Βαρθηάδ] ἀδ ̓ υἀ]οἶο ΒΌΡΓΕΙΙΟ. --- 

ΠΟΙ 515 ΨΟΓΆΙ ἰδοϊϊοποτη γα ἀϊὶ, ἰῃ χαὰ 
χρίνει εεἴ ΒΙ ΡΥ} πα ᾿Ἰεθηϊα ᾿γοὸ χρινεῖ, 
εἴς 110. ΠΠ|, 281, σοπίγα πιοίγιυμι, χρινεῖ 
Ιοφίτασ. 

224. 84. Οἰϊαὶ ᾿ἴο5 ἄυο τογβὺβ [,Δοϊδη- 
5, ΥἹΙ, σΔΡ. 9, δεὰ ἤοῃ ἰδπαυδηι οχ 
ΔΟΓΟΒΈΌΘΙΙ46, ἰοτίαδ86 ΤΟ Π]ΟΥΊ ΘΓ. 

225. Ἠϊς νϑγδὺβ δηθπαυϊδίοιῃ Ἀττηδὶ 
δυὰς ΔοΓοϑῖ ΟΝ 1415 ΟΡ νοΐογομι ογϊ μορτᾶ- 
Ρίδηι ποπιϊηὶβ ΧΡΕΙ͂ΣΤΟΣ : υἱάβ ποῖ. 

226. Αἀ ἰχνεῦον τεβρίοιῖ Ζ}}5 ΕἸΓ- 
τηΐου5 ἀ6 ος δοάσπι ἰσστάτυπι ἱποοπάϊο 
δουραης, ρδρ. 485 : « ἱφξηὶδ 1δῖ6 βοτυίϊδίυῦ 
« Δραάϊα, φυσι ΔΌδΟΟΙ8Ά. » 

221. Οοἀὐὰ. ρετίφιε βροτῶν μτὸ νε- 
χρῶν, φυοὰ ἴῃ οεἴεγ!5 οἱ αρυά Βυβερί πὶ 
Ἰερίτυν. Αἰεηΐμι βροτοί ρᾶυ]ο δηῖς Ἰ6ς- 

ἴυπ ογδῖ, 224, ποάυδ νοσ βῖτα δ δὲ ἴδσῃ 
εἰϊο Στοταῖαπι [ι1856. 

281. Ετεθρ. ἔσται ῥγὸ ἥξει. 
2832. Οοἀὐά. ρ]εγίᾳιο, ἐκλείψει δὲ φάος 

σέλας ἠελίοιο καὶ ἄστρων : ξοἀ ποΥὶ οοὐά. 
οὐπὶ ΕΠ 5Ε Ὁ ]0 Ῥγοῦβϑι8 υἱ π08. ΕΓ ΔΠὶ χο- 
θεῖαι Αὐυρυδῖϊηὶ νϑγβίουι ἡ γιηδῖυν : « τὶ» 
« ΡΙΓῸΣ 50115 [008 αἴ ΟΒΟΓΌΒ 1ηἴεΣ 88» 
« 15.» Οἴν. ἄστρων χόρος, Ἰἰηῖτα 451, 
οι], 140. 

288. ἔχ Αροῦδὶ. Ἄοἂρ. 6, νυν. 14, οἱ 
εἴα, ΞΡ. 84, γ. 4. Οἴν. ἱπίγα, 418, εἱ 
ἶρτὸ ΠῚ, 418. 

284, 14ᾳ. ἔχ ἴμιοα, Ενδηξ. Ἴὃρ. 8, 
Υ. 8, εἰ 5818, ἕσἀρ. 40, ν. 3. Οἴν. οἰἷδπὶ 
ἴμδοῖ. ΥἹ1, οἂρ. 10, υλὶ Ιερίτυν : « Μοπῖεδ 
« 81155ϊπιὶ ἀδειάδηϊ, οἰς. » 
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ψος δ᾽ οὐχέτι λυγρὸν ἐν ἀνθρώποισι φανεῖται" 
᾿΄ , ν δί Ν , “ Ζ σά τ᾽ ὄρη πεδίοις ἔσται" χαὶ πᾶσα θάλασσα 

ὐχέτι πλοῦν ἕξει, Γῆ γὰρ φρυχθεῖσα κεραυνῷ 
4 “ Ν δὲ »ᾧ ’ 
ὑν πηγαῖς. ποταμοὶ δὲ καχλάζοντες λείψουσιν. 
ἄλπιγξ δ᾽ οὐρανόθεν φωνὴν πολύθρηνον ἀφήσει, 

θύουσα μύσος μελέων χαὶ πήματα χόσμου. 
αρτάρεον δὲ χάος τότε δείξει γαῖα χανοῦσα. 

ξουσι δ᾽ ἐπὶ βῆμα Θεοῦ βασιλῆες ἅπαντες. 
ΝΣ δ’ 2 ,ὔ ᾿ ᾿ 3 , 

εὔσει δ᾽ οὐρανόθεν ποταμὸς πυρὸς, ἠδέ τε θείου. 

ἥμα δέ τοι τότε πᾶσι βροτοῖς σφρηγὶς ἐπίσημος, 

ὁ ξύλον ἐν πιστοῖς, τὸ χέρας τὸ ποθούμενον ἔσται, 
νδρῶν εὐσεδέων ζωὴ, πρόσχομμα δὲ κόσμου, 

’ ΄-ο 

δασι φωτίζον χλητοὺς ἐν δώδεχα πηγαῖς " 

ἄδδος ποιμαίνουσα οιδιηρείη τε κρατήσει. 

τος ὁ νῦν προγραφεὶς ἐν ἀχροστιχίοις Θεὸς ἡμῶν, 
3 ’ Α 4 Ά 4 κῃ ΄“ 

ὠτὴρ ἀθάνατος βασιλεὺς, ὁ παθὼν ἕνεχ᾽ ἡμῶν " 

ὃν Νιωσῆς ἐτύπωσε προτείνας ὠλένας ἀγνὰς, 

Νικῶν τὸν ἀμαλὴκ πίστει, ἵνα λαὸς ἐπιγνῷ 
᾿ἰχλεχτὸν παρὰ πατρὶ Θεῷ καὶ τίμιον εἶναι 

Τὴν ῥάδδον Δαδὶδ, καὶ τὸν λίθον ὅνπερ ὑπέστη, 
“ὔὉ Εἰς ὃν ὁ πιστεύσας ζωὴν αἰώνιον ἕξει. 

.Ν' ᾿... , Ὁ ε ᾿ ἢ ΄, Οὐδὲ γὰρ ἐν δόξῃ, ἀλλ᾽ ὡς βροτὸς εἰς κρίσιν ἥξει, 
Οἰχτρὸς, ἄτιμος, ἄμορφος, ἵν᾽ οἰχτροῖς ἐλπίδα δώσει, 

Καὶ φθαρτῇ σαοχὶ μορφὴν, καὶ πίστιν ἀπίστοις 

- 251, 34ᾳ. ΟἸ γἰβῖυβ ἃ Νοβε 5 βρη βοδῖι. --- 256, 544. Ρυγϊπιυπι ΟἸ τσ! Ἰυάἀϊοίατα 
[εχ Ομγιβιδπογαπὶ ΔΕ Πιι}55: πο σιιτὰ βθηϊαδηιία ], ἰά 6ϑῖ, ργίπηιβ 6) 5 'π ἴοσταβ δά- 

285. Ῥχὸ λυγρόν ἀοοῖιβ χυϊάομη Απο- 
ὨΥ̓́Πλ115 5 ΒΡ Δ δῖα λοιπόν, Ὀ6Π6. 

281. (οάοχ πονὺδ Μαίαπιβ, φρυχθεῖσα 

τότ᾽ ἔσται. εῖυδ ἀρυὰ Αὐυρυπίϊηυπι ἴη- 
ἴΕΓΡΓΟς Ἰεξἰ856 νἱάοῖιγ ῥηχθεῖσα, αὶ 
« σοηήγδοϊᾶ » νοΓΕΠῖ. 

289. [,δΔεῖϊ. ΥἹΙ, οἂρ. 106, Ἰνυμο ὙΘΥΒΌΣΩ 

εἰϊδῖ, ποῦ ἰδπῆθη τἰῪὸο͵ οχ δοιοβϑιομίάο, 
αυοὰ οἵ δυρτγα ποϊαϊιπι δὰ 224. 
340. Απῖοδ ποβ8 οὐ Ε5ε 10 εἴ ςοἀά. 

φυϊρδυβάδπι, μέλλον ὑγῸ μελέων, 56( πιδὶο, 
4υυμ ἠυἀϊοϊαμη ποη ͵8πὶ μέλλον, 564 πα- 
ρὸν εἷς εἰδηραῖαν. Εῤ γοχ μέλεοι ἀ6 ἱπ)- 
Ρ 15 ἃ δῖ γ}1ἃ ἃ]ἰα5 φυόοχᾷδ υδυγραίυτ, υἱ 
ΙΥ͂, 161, ἀ μέλεοι. Νυῶς ἱφίϊαν δὰ γι}- 

δαῖδι ΣΟ πλ15. [Αἴ] η0.5 Εἴΐδιη ἱπίΈΓΡΓΕΩ 
ἃρυά Αὐριιβι! πη « ἴδοὶη1}8 ΠΒΕΓΌΠΙ » 
νοΓ, ἰδ αιιδὴ μέλεον ᾿ερογίῖ. 

241, 54. Ηα)εῖ Βο5. φυοφας (05 ἴ,86- 
ἰδηϊυ5, ΥἹΙ, ἂρ. 16, 5π6 118 δογοβῖὶ- 
Ομ 15 τηθ τόπο, αἱ βιρτα, 224 οἱ 239. 
ΟΣ Ευβοθῖι5 ταρταρόεν οἱ ποτε. ὃς 
50ηβι:ι, εν. ἢραΐμη. 17, ν. 11. 

248. 560., ἠδέ γε θείον. δαβρὶοαΓὶ 
Ἰιοοῖ, ἔανθηῖθ ἅπὸ 6 πονὶβ οοὐά,, ἠδὲ 
θεείου. 1)οβίπιῖ ὰ ἢος νοῦϑὺ δογοϑῖῖ 15 
ἃρυὰ Αὐυρυπι πηι : νἱ46 ποῖ. 

2.15. Ε Ῥβδίπιο 181, νυ. 17, οἱ ες. 1. 
οΔΡ. 2, ν. 12. Οἴγ. εἱ [μτς. ἔναιιζ. οδρ. 1, 
νυν. 69: νἱὰς ποῖ. 
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ἴῃ χαδὶ δηΐπι ο6Ἶ8] Ὠ1}1], ΠΌΔΙ 8 ΒΌΡΓΘΙΊΙ5 

Ὠβτηδ. ΝΑΥΡΊ8 ΠΟῚ ρϑηἀθηϊ ὩαΌοτα τη0]]6Π| 
|1ὰ νη. ΤΙ] 8 ἀγοῖαγ ΓΪπλ]η6 : Τοηΐ68 

ἰοοϑῖ!, οΥθριδηΐααθ ν8 415 ἈΓΘΙΠΙΡῚ1Β ΔΙΏΠ65. 

εἀ ἴὰ}8 ἀδ οἷο ἰοηριπι οἵ Ἰᾳραθτοιῃ υἱυϊαῖαπη 
ἤεγοῖ, ἸΏ58}1}5 ΟἸΘ ἸΠΡΌΡΓε ἀο]οΓΆΠ,. 

Γάδ. ἴὰπὶ ΤΌΡ ΙΒ ραϊοεβοηϊ Ταγίδσα ἸθγΥ 5 : 

Ὧ8 ΟἸΠ6Β ΤΠ]ΒΡΊΟ 5:8 ηϊ 5. [6106 ΓΕΡΘῈΒ : 

Ὁ] Γ18. δἰ 6 Ἰρη]18 γαῖ 4]10 δχ εἴθεγα ᾿ΟΥΤΘΏΒ. 

Ὠϑῖρτι οἱ συ ποῖ18 Δά θυ Π1ΓΆ}0}}6 νῖϑι 

0110 861 ουἶτα [18 νθηθγαθιῖα ᾿ΠΙσπαπι, 

οὐ αἰπιυπι, Ζυοά νἱῖᾶ Ρ118, οἴὔδηβι0 τηυσηάο α6ϑῖ, 

ὀΒΡΕΓΡΘ 5 β8ηοῖο8 ἀσοάθῃο [οπῖθ, ΓΟρΡΘΗ5486 

ΠἰὰΒ ᾿ΠΊΡΘΓΙΟ ρορυΐοϑ, σα ἔθυε ΥἹΓΡΆ. 
ΔΙΠΏ1Π18 Π16 ΠΟΒΙΓῚ 6δὲ ΖΌ6τη ρυ ηδ Ὠοϊδηϊ 6] ΠηοΠίδ, 

ἴ 40] ΡΓῸ ὨΟΡῚ8 ΘΘΟΙ ΑΙ τὸχ δἴσαθ γρἀθιηρίοσ : 

“395 

“45 

ΠΩ ΞΟ ΠΟΘ,» ὦ αἰ οι 450 

298 

Οὐσπι βϑιηοῖᾶ ὁχ δἰΐο ργοίθμαθῃβ Ῥγϑοῃῖϊα Νίοβαβ 

ϑιρηβοαὶῖ, Πάοδι ἀυσπι ἴ6]ο Απηδ]θοῖα νἹποῖῖ 

Αρτμηᾶ ; Π6 ἰαῖθαὶ ροραΐαπι, Ζαδπι βαποῖα ρα ΓΙ Ζα6 
Ολγὰ Ὦδθο 5811} γγρὰ Πᾶν, ργου18508 εἴ ᾿Ρ081 

“δ᾽ ϑΦρ6 ἰᾶΡ18, 4.0 40] 5ῖδθιϊ: θ6π6, νἱνϑῖ ἴῃ ἐθνυπι. 
Ναπισχαδ δὰ )υαϊοίυπι νϑηϊδῖ, ποη ἰὰοα ταξι σ6ι85, 

ϑεα ΡΔΓῪ ᾿ΘΥΤΊρθΈΠ18, αἱ ΒρΡ65 γε  ἀδίυγ δάἀοιηρίδ, 
Επ ἰογτηδπὶ ΘΟΥΤρΡ΄δ ΟΆΓῸ δἴσαθ ᾿ηῆἀ8 τοϑυϊηδηῖΐ 

ὙΘηϊῸ5 ἸΠΟΔΙΏΔΙΟΠὶ8 ΟρΘ, μδῖϊο ρυῖυ8 [Δ πι|41ι16 ἃ ὈΓΪΠΊΔ ΓΕΡῸ ΟΥ̓ΡΊΠΘ οὐτὰ ῬΑῖΓα 
ἂς ἐὰ Τὸ σΟΠ81110, ποιρα αἱ ΒΟμλΐη65 ἃ Ραῖγο ογοϑῖϊ μοῦ ΕἸ] τ ΓΟΠπουδσοπίυγ. --- 

246, Πρόσκομμα κόσμον : ον. Ραι!]. 
δὰ (αἰαὶ. σᾶρ. 5, νΥ. 11, εἱ Ῥεῖγ. δρίδί. 1", 

ΘΔΡ. 2, ν. 8. Εἰ ργορθῖ!β, ἰβαϊ. ἕδρῃ. 8, 
ν. 14. Ετιαπὶ 510γ}}. 1, 845. 

241. Νονὶ οοἀά. ὕδασι. Ὠεϊπάς αυἱϊ- 
ἄδι φωτίζων. Οἴν. ἱπῖγα, 27]. 

248. Οἴτ. Ῥβδίπ). 2, νυ. 8, εἴ 510}}}.1, 

845. 
249. Οοὐά. 4}1}}, ἀχκροστιχίσιν. 
252. Πίστει ἐπιργορτὶα ἀθ Ομ γβῖο ἢθς 

8581}5 ἀΐδια : 864 οἱ 5)ς ἱπέγα, 214. 
254. δὲ νίγγα β6ῖ. φομογα θαν!ὰ σοῦ- 

ἴον ΥἹἱ, 16. Ἰὼ πε τιυϊραῖδ ΟἸ ἐπὶ ογαὶ 
Ἰοεῖϊὶο εἰς ὃν ἐπέστη, 5εἀ πογΐϊ οοαά. υἱ 
ποβ. θὲ Ομ τιβῖο, ἰδμαύδσω Ἰαρίἀα δρὶ 14} 

Ἐπ οἸοβϑίϑ δυρροβὶῖο, εἴν. 1, 845, εἰ 88- 
οΥδπὶ ϑοΓΙρΓΑΠὶ Ρδ581Π|. 

255. ἔχ οδημ. Ενδῃρ. οδρ. ὃ, ν. 86. 
256. Οοἀά. ρετίχυς ἄλλως, ἱπάϊνϊβε, 

ΟΙἸἾ850 ὙΘΓΒῚ15 ἤπ6., 416πΔὶ ἀξάογα πονυὶ 

οοὐά. δυάϊοϊιπι ἢ Δη ΤΙ ΖΌΪΟΓΕ 56Π8ι} σΆΡ6 
ἀ6 ρῥγίπιο δάνεηϊυ Ομ γίβι!, εἴ υἱάς ποῖ. 

251, 54. (οἀά. ρμ]εγίχιο ροβῖὶ ἄμορφος 
ἰδουπδῖι μαρεπὶ, ΄υᾶπι βυρρίενιι [,δοῖ. 
ΙΥ, οἂρ. 16, πης οἵ 564. γϑγβιπὶ οἰ Δη8. 
ΝοΥ! οἰἴδη οοὐά. νογβυπὶ ἀδηῖ ἱπίορτυηι, 
864 ἐν οἴχτοις ρτείογυηϊ. 

258. Οοαά. ρ]εγίᾳιε, καὶ φθαρτῆς σαρ- 
χὸς μορφῇ, νόγϑυ ἀοἰηάδ {Γιποδῖο : Ξεἀ 
ΠΟΥ͂Ϊ οοὐά. υἱ ποδ. 
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Οὐράνιον δώσει, καὶ μορφώσει τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
460 ἄνθρωπον πλασθέντα Θεοῦ παλάμησιν ἐν αὐταῖς, 

ὧν τ᾽ ἐπλάνησεν ὄφις δολίως, ἐπὶ μοῖραν ἀπελθεῖν 

, Τοῦ θανάτου, γνῶσίν τε λαθεῖν ἀγαθοῦ τε χαχοῦ τε, 
ὥστε, Θεὸν προλιπόντα, λατρεύειν ἤθεσι θνητοῖς. 
Αὐτὸν γὰρ πρώτιστα λαδὼν σύμῥουλον ἀπ᾽ ἀρχῆς, 

«δ᾽ Εἶπεν ὁ παντοχράτωρ, Ποιήσωμεν, τέχνον, ἄμφω, 
Εἰχόνος ἐξ ἰδίης ἀπομαξάμενοι βροτὰ φῦλα’ 

Νῦν μὲν ἐγὼ χερσὶ, σὺ δ᾽ ἔπειτα λόγῳ θεραπεύσεις 
Μορφὴν ἡμετέρην, ἵνα χοινὸν ἀνάσταμα δῶμεν. 

Γνώμης οὖν ταύτης μεμνημένος εἰς κρίσιν ἥξει, 

270 ἀντίτυπον μίμημα φέρων εἰς Παρθένον ἁγνὴν, 
ὕδατι φωτίζων διὰ πρεσθυτέρων ἅμα χειρῶν, 
Πάντα λόγῳ πράσσων, πᾶσαν νοῦσον θεραπεύων. 
Τοὺς ἀνέμους παύσειε λόγῳ, στορέσει δὲ θάλασσαν 
Μαινομιένην ποσὶν, εἰρήνη πίστει τε πατήσας. 

“55 ἔχ δ’ ἄρτων ἅμα πέντε καὶ ἰχθύος εἰναλίοιο 

ἀνδρῶν χιλιάδας ἐν ἐρήμῳ πέντε κορέσσει, 
Καὶ τὰ περισσεύσαντα λαδὼν ἅμα χλάσματα πάντα, 
Δώδεκα πληρώσει χοφίνους εἰς ἐλπίδα λαῶν. 
Καὶ καλέσει ψυχὰς μαχάρων, [οἰχτρούς] τ᾽ ἀγαπήσει, 

,8ο Οἱ καλὸν ἀντὶ καχοῦ χλευαζόμενοι πρήξουσι, 
Τυπτόμωενοι, μαστιζόμενοι, πενίην ποθέοντες. 

Πάντα νοῶν, καὶ πάντα βλέπων, χαὶ πάντ᾽ ἐπαχούων, 
Σπλάγχνα κατοπτεύσει χαὶ γυμνώσει πρὸς ἔλεγχον. 

Αὐτὸς γὰρ πάντων ἀχοὴ χαὶ νοῦς καὶ ὅρασις, 

459, 54. ΟἸΐπι εχ ἀυόοθι5 18 σου θυ 
τὴ} οἰδποϊεθαῖιτ., Οπιΐ83515 ἰῃ ΘΓ ΠΙ6 118 
γοτθΐδ καὶ μορφ... ἄνθρ.., φυε πονὶ σοἀά, 
ΒΌρρ ογυηὶ. 

200, 54. [μαοῖ. υπς οἱ βϑαυθηΐομα 
βαθεῖ, θγ..11, οδρ. 18 : ΒΟΥ 11 δυῖδπι 
παλάμαις ἐνὶ αὐταῖς. ΝοΥ! οοἀά. αἱ 
Ὧ05. ΟἸ πὶ ροδὶ πλασθέντα ἢπη]5 νέγϑιι 
ἀθογαῖ. 

261. Οοἀά. εἰ οἀά. οπιποδ δόλιος, 
αὐνὶ Ὧο8 οἴμὰ ἴ,δοῖ. δολίως. [τη δῖι5 65ὶ 
ἢυης Ιοευχὰ Ζυβίπυς, ΟΟΒοτῖ. ὃ 38. 

268. Οοαά. ρ]υγα8 ἔθνεσι, 95εἀ πιο ]1ογδ 8 
ἤθεσι. Οἴτ. Ἰηΐτα, 311. 

264. Ηϊης [μδεϊ. ᾿Υ͂, οαΡ. 6 : « Εἰ δ81- 
α Ὀγ}16 σύμδονλον Δρρε]]αῖ. » δ᾽ φυσι 

Αὐυρυπίπυβ ἐσ δοάσμι. Οἵγ. ἱπίτα, 441, 
844., εἰ 581. δ. 9,ν. 6. 

2605. Οἶν. ἄδῃεβ. οδρ. 1, ν. 26, δἴχυς θὲ 
᾿ἸΠΟΓΡΡ. οοτησηθηϊδηῖος 11υὰ ποιήσωμεν 
ἀδ ρῥγίπιᾶ δεευπάδχιο Τὶ δ1}5 ρογβοιὶβ, 
[ογῖδβϑα Ὠἱ τα 8 ἱπροηΐοβα. Ῥγαίνογαι ΡΏϊο, 
ἀς Ορμι!ῇ. ρᾶρ. 12, νοῖ. οἀ.; ροβϑὲ ππο 
ΤὨΘορΒ 5 δά Αὐἴο]. 1, καὶ 18; ἰγεηδὰς, 
ΙΥ, καὶ 81, οἷς. 

268. Οοάά. οἴμποβς ἀνάστημα, ηἶεὶ 
ὑπ πιδ1]6 ἀνάσταμαι : Π08 ΟΟΤΤ. 

210. Ἀντίτυπον μίμημα, « 5:1}}}6;ὶ 
᾿ππδ 6 πὶ», ΡΓοΥδὰβ υἱ 1, 83 : ἰίϊατι ἴ, 
888, 56 4]10 δεῆβιι. Εδὶ φυόζυε δρυὰ 
Νοπηυπι ροδῖληι ἴῃ Ζοδπη. 112. 

211. Νου βκυϊ8 φαῖρρε, εοὐ Αροειοϊογυπι 
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Οογάα ἤδεπι. 5: π|Ὼ} 'ρβ8 βοιηΐπθιη ΒᾺ} ἱπιδρίηθ ργίϑοα 
ὔο Ἀεδβιπεῖ, χααίοτ Πδὰ8Β 1 Πηχογαῖ δυοῖοσ. 

Οἷἱϊ ναῖον 151} ΒΘΓΡΘΏΒ, αἱ πλοΥ 5 ΔΘΟΥθ ας 

[μρ685, αἴσχεα θοματ δβοῖσγαῖ ργανυησας Ζαϊά οβϑοῖ, 
Νερ]εοίοφαο Ὦδο δεσυϊγοῖ τποσῖς σδαάυοΐβ. 
ΟΟὨ 5115 Νῖιῖ πᾶμῃ χαυμῃ Ραῖοσ ΟΡ... ΟΥΡΘΠῚ 

«“αΟὉ (οπάετεῖ, μώο 0111 ργυ άθῃβ αἷϊ : Επ ἀρα, Ε]ΐ, 
Ἠυγηδηδτη Ὠοβίγα βηραπιὰβ ᾿πηΔρῚΠ6 ΡΓΟΪΘΏ,, 
Νυπο Θροτηδῖ τ8η1Ρυ8, ἴὰ νεγρο ἀδὶπάε ροϊεητὶ, 
(οτατηῦπα αἱ 811 οριι8. ΠὨΙοῖῖ τησπλοῦ 1116 ραϊογηὶ, 
Πεβοθηάοι Ἰαάεχ, ἔογπιαμη τηοσ δ! 5 ΘρΤῚΒ 

270 ΟΟὨΒΙΠΆ] ΘΙ ροΓί8 8, ἴῃ βαποῖθ ΥΊΓρΊ ἢ 8 αἰναπι. 
ΕΠΡαμά δὶ 58ογᾶπι πλδη ΒΡ 56 ΠΟΣΊ ΒΒ ὑπάδμη : 
ρ868 86Ἁ ᾿πίογθᾶ υϑῦθο πιδὶα οαυποῖδ ἰοναθὶῖ, 
ῬδοθῖΣ γεγθὸ νεῃῖοβ, βιθσμθί4αθ ρσοβιη πὶ 
ΘᾺ ρθα θα, ΟΔΙΟΔΠΒ ΠΊΔΙῚΒ ᾿γὰ8 ρᾷοα βάδαια. 

55 Ῥδηῖθυϑβ 1116 δι Χα 18 οἱ ρίβοα τηδγίμο 
ΜΠΠὰ χαΐηχαθ μοιμηϊμωτη ἀθβοσῖο ρϑβοδὶ ἰῃ ἄρτο, 
ἈΦ] αυ 84α6 ΟἿ] οΟ]]Θοτῖβ ἀπά χα, βθμο 8 
ΒΙ5 ΘΟΡ ἢ ΠΟΒ ἱπιρ]ογα ἀδθ]ῖ, βρθπι ρομτίθιι8 δἰ τηϑηι. 
Ιάθιῃ δα 56 βαποίοβαῃβ υἱγοβ ΒΒ Π.}] 6546 γοσδθϊξ, 

8ο ϑοϊνθηῖαβ δοοερῖδ ΒΟὨΪ8 πα], γθγθοσα ]ϑθῖοϑ, 

ΟΡΡτοΟΡ ΤΙΣ ουρίάο8 εἴ ραυρεοτγίδι!β ἀτηδηῖθϑ. 
Ι46πὶ οποία 8016η8, ἃ ΒΟ. [88 ουὐποῖα ν᾽ ἀθηβαθθ, 

[πετᾶ πυἀ41|8 ρουβογαϊδῃ8 οβδᾶ πη6 418, 

Νδῃ8β ᾿πουῖῖ ουποῖῖβ, δυάϊίι5, νίβα8, οἱ 118 

ταδηϊθυβ, δοδηπ. Ενδηρ. οδρ. 4, υ. 2. 
Ῥχγὸ φωτίζων οοἀά. πον. βαπτίζων, ῃι]- 
ΠῸΒ ΟΧ ΒΗΓΠ40Ο ΤΊΟΓΘ. 

212, 564. Ηἰἱς οἱ πιῦ 1] δοχαεῃῖοβ γοΓ- 
8115 Δρεσῖθ [ὑδγυπὶ να] Ὁ οουΐος ναὶ 
πῃ τοοηΐο 5.1, 1, 851, 86ᾳ. Ἀ6- 
εὐτταὶ ἢ]ς οἴἶδιηῃ ἱπίτα, 286. Λόγῳ οτ- 
Ὠἷα ἴδοογε ἀἰνίπιμι Υογθαπλ, αυϊνὶ5 ὶς 
Υἱάοῖ, ποϊδηϊο 1,δοῖ. ΕΥ̓, οᾶρ. 15. 

218. Οοὐά. ρἰεγίφυς παύσει τε λόγῳ. 
214, Ὁοάά. ποσὶν εἰρήνης (8,6) : ἀ6- 

ἰμὰδ Οπη68 πίστει, υἱ δι ργα, 252. 
215, 3544. Οἰϊαῖαγ εἷς οὐπι {ἰθὺ8 564. 

ἃ ἰΔδοϊδπιῖο, ᾿Υ̓͂, οδρ. 10, υδῖ νυϊζο 16- 

εἰἴυν καὶ ἰχθύεσσι δνοῖσιν. ΑΡ Βος δυΐδη 
ἰοοο τουϊδοάιτιὁ ΠΟ Ϊ8 ἕυδὶ ογάὰο υεγσυυτ 

41 ἴῃ οσοὐά. εἰ οἀἀ, οἸϊηι 5ὶς ἔδυ ὈδῸ : 
212-214..289-295;.299-.801:; 215-288: 
805-310 (ομῖ580 811); 812, οἷς. Ιῃνο- 
ἰδ πὰ! ργρυογαπῖ Ἔχϑρ υπιὶ πουΐ οοάά., 
αυδηφυδπι 816 ἸΏ ΘΓΒΟδ ὨδοΘηῖ. ΟΟΠΙοΣ 
ΘΟΓΌΙΙ ΡΪΘΓΟΒΖΙΙ6 ΤΊ Γ80}5 Δ] 116 αἰϑροβίῖοδ, 
Ι, 850, 544. 

210. ὕτεξ. Νὰζ. ἀθ Μιγδου}ς Ομ γί ϑιὶ, 
γοσδὰ μῖηο ἔοχῖδδβ6 ἀποῖο : Θρέψεν πάλιν 
ὅπτ᾽ ἀχόλοισιν ἀνδρῶν χιλιάδας. 

218. [,αςῖ. εἰς ἐλπίδα πολλῶν. 
“19. Βοογδηῖ οἱ τὰ υἱτἰ πὰ υογρα, οἷχ- 

τρούς τ' ἀγαπήσει, 4υ8 ποὶ5 το ἀ6- 
Τυῃῖ ΠΟΥ͂! σο64. 

282. Ἀράϊθὶς ἷο, 5εὰ ἰῃ ἀυδ5 ρατῖος 
ἔγδοίυ, ἰηἴτα, 3868, 6ᾳ. 
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ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Η.᾿ 

4 Καὶ λόγος ὁ κτίζων μορφὰς, ᾧ πάνθ᾽ ὑπαχούει, 
Καὶ νέκυας σώζων, πᾶσαν δὲ νόσον θεραπεύων. 
Εἰς ἀνόμων χεῖρας καὶ ἀπίστων ὕστατον ἥξει, 
κ ᾿ ὃ Υ) “- ,ὕ ὴ » ἡ " 

αἱ δώσουσι Θεῷ ῥαπίσματα χερσὶν ἀναγνοις; 

Καὶ στόμασι μιαροῖς ἐχπτύσματα φαρμαχόεντα. 
200 Δώσει δ᾽ εἰς μάστιγας ἁπλῶς ἁγνὸν τότε νῶτον " 

Αὐτὸν γὰρ κόσμῳ παραδώσει παρθένον ἁγνήν. 
Καὶ χολαφιζόμενος σιγήσει, μήτις ἐπιγνῷ, 

Τίς, τίνος ὦν, πόθεν ἦλθεν, ἵνα φθιμένοισι λαλήσει. 
Καὶ στέφανον φορέσει τὸν ἀκάνθινον " ἐκ γὰρ ἀκανθῶν 

05 Τὸ στέφος ἐχλεχτῶν ἁγίων αἰώνιον ἥξει. 

Πλευρά τε νύξουσι χαλάμῳ διὰ τὸν νόμον αὐτῶν" 
ἔχ καλάμων γὰρ σειομένων ὑπὸ πνεύματος ἄλλου 
Προσκλίματα ψυχῆς ἐτράφη, ὀργῆς καὶ ἀμοιθῆς. 

χπετάσει δὲ χέρας καὶ κόσμον ἅπαντα μετρήσει. 

300 Εἰς δὲ τὸ βρῶμα χολὴν, καὶ πιεῖν ὄξος ἔδωχαν " 

Τῆς ἀφιλοξενίης ταύτην τίσουσι τράπεζαν. 

ἀλλ᾽ ὅτε ταῦτά γε πάντα τελειωθῇ, ἅπερ εἶπον, 
Εἰς αὐτὸν τότε πᾶς λύεται νόμος, ὅστις ἀπ᾽ ἀρχῆς 

Δόγμασιν ἀνθρώπων ἐδόθη διὰ λαὸν ἀπειθῇ. 

305 Ναοῦ τε σχισθῇ τὸ πέτασμα, καὶ ἤματι μέσσῳ 
Νὺξ ἔσται σχοτόεσσα πελώριος ἐν τρισὶν ὥραις. 

Οὐχέτι γὰρ ναῷ χρυφίῳ τε νόμῳ τε λατρεύειν, 
Φαντασίαις κόσμου κεκαλυμμένον, αὖθις ἐδείχθη, 
Αὐθέντου χαταθάντος ἐπὶ χθονὸς ἀενχοιο. 

810 ἥξει δ᾽ εἰς ἀἴδην, ἀγγέλλων ἐλπίδα πᾶσι 

-- 281, 84ᾳ. Ομ γῖδιὶ ῥϑεδῖο οἵ ΠΟ Γ5. --- 

286. [ἀδπὶ δυρτγα ἰθοϊυ8 εγαὶ, 212. 
4281, 544ᾳ. Ηἰὶς εἴ ἴγ65 564. οἰϊδηῖυν ἃ 

[μαοϊλπιίο, ᾿Υ͂, οΔρΡ. 18, ὕστερον ἰεφεπὶα 
ΡΓῸ ὕστατον. 

᾿ς 389. Οοαά. εἷς ἐχπτύσματα φάρμ. πα- 
ρειὰς αὐτοῦ, ταο͵δοῖο δά Δἰΐογυπι νΘγβ. πὶ 
δώσει καὶ μαστ. οἱ οἷς νυὶρ. Νο5 [,δοίδη- 
ἴυχτα δοαυϊπηυν. 

291. νεῖβυβ δὶς ποὴ ἀδ ΥἹγρίπο δ οὶ- 
Ρᾶγϑ, δε ἀρεσίε ἀθ (Ομ γιβῖο 'ρ50 ἰπι 6] ρθη. 
ἄἀυ5, ἀφαδῖ οοάϊοῖθυ5 πουΐβ. Ὑοδίογοϑ Ἰμ 110 
αὐτός Βαρεηῖ, ΡΓῸ 400 05 αὐτόν, δ- 
ΒΥ ὴα οὐἹ Βορταρ δ ργὸ ἑαντόν, 

292, 544. [.δεῖ. Βυης εἰ ἄυο 544. οἱ- 
ταῖ, ΙΥ̓͂, οὯΡ. 8. 

2908. ἀοἀά. πογΐ, τίς τίνος ἢ πόθεν 
ἦλθεν. [,Δεϊ. τίς λόγος ἢ πόθεν. 

295. Βεερίοεἰϊ δὰ Ἀ. νυ. 1,ϑδοϊδπτυ ΙΥ͂, 
οΔΡ. 26 : « Οογομᾶ, ἰῃαχαϊῖ, 5δρίποϑ σδρι 
« 6718 ἱπηροβιῖδ δβῖ νυ. Το ΓΕ ΘΟΠΊΠΙ6Π- 
ἰδῖυγ ἴῃ ἢ. Ἰοουπι. 

291. ἴῃ 8πο6. ἄλλον υπιοπάνπι ἰηἀ6- 
βηΐῖο βεῆβι, υἱ ἄλλως 5ΒΘ᾿ῥ6. 

298. ἀοἀά. 4}}} πρὸς κρίματα, 81] 
προσχρίματα ἰηάϊνίδε, 4}}} πρὸς κχλί- 
ματα : 208 (ΟΥΤ. ξηδτὶ 1] θυ: ἀογίνδιὶθ 
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“85 Οὐκ [ογπ)ὰ5 σίρηῖ ταῖϊο, ου!ὰ6 οπγηΐα ρᾶγοηϊ. 
Ουυπι νδπιὶ ἀδα ΕΓ. ἔπ ποῖ18, ΘρΡΥΤΊΒ46 8861, 
ἴῃ ββθνδβ δ ΠΠδ Π 640 τηϑηϊ8 80 ἰερῈ οΓΘΠῖαβ 
Ιηοϊάοι, Οτὰ Ὦεὶ οοΐαρ 8 ἔδυ θπίυν, οἱ οἱ Ϊὶ 
ϑραῖΐα νϑῃθηδ8 Ἀβρεγρθηῖ ᾿πηρὶᾶ [Δ ΌΓΊ5. 

400 [086 ἀΔ010 ρΡ]αρ18 βαῃμοῖυπι 81η6 ἰθρΊη 6 ΘΟΓΡΙ8ς 
Τταάοῖ ΥἹΓΡΊΠΘ85 1 ΠΊΆΠΑΙ ΟΡΡΤΟΒΓΙΔ ΟΔΓΏ6Β, 
Οβᾳας 5116 }8 σοἰδρ 18, πμ6 {1118 βοιαὶ ὑΠ 46, γε] ἃ 710, 

Ουῖΐϊβνε 511, δά ρε]} 408 ρογῖδῃ8 θομᾶ μη ἃ ΠηΔΉ68. 

Ιηϊοχϑηῖΐ ΟἹ} 1 βρ:η15 ἀἰδά δια ογ θη 8 : 

4οὅ ἘΞ ΒΡ[Π18 δεῖ ΓΔ τηϑηδῖ Π8Π| ἰδιιΓθᾶ 0.808. 

Ἐπ᾿ οαἴατηο ἰοάϊοηι οοβίδβ, ἔοστη! 1πὸ ἰαρῚ8 : 

Ναπηχαθ ρΊᾶναβ ΔΠΙΠΠΟΓΏΓΙΗ ἐδϑῖ115, ὙἹΠἸοῖδ ΓΟ 706, 
ὕιτ᾽ οαἰδπι ἰεπηθ γα Ἰταρα 81, ρθη αθ ππονυθηΐυτγ. 

[Ρ81 ἀεἴῃ Ρ835818 τηϑῖδῃϊὶ ουποῖδ ἰδο ΘΓ 8, 

300 Εδ]}16 ἴδῃηθβ, ΔΟΥῚ 51118 ]Πὰἀοῖογ δοοῖο : 

ΘΟ] Ιοοῖ ἤᾶπὸ Δρροποῖ δ᾽ ρσ6η8 ἢοβρί᾽α ΠΙΘΏΒΔΠη. 
Οὐυυπι νόγο ἰπθγιηὶ ροϑῖα ΟΠΊΏΪΆ, ΟΔΤΤΩΪΠ6 συ 5ιηΐὶ 

Ἀιοῖα πῖἢϊ, ἴὰπὶ 6 Χ ΟΥἸΏΏ18 80 νεῖν ἴῃ 1110, 

Αρίδ τυ! ψιοπάδιι ἤιεγαῖ συ ἰΓΔα τᾶ σαη1!. 
305 δοϊμάσδίαγ ᾿θρ}} ναΐαμ, οἵ, πη ΓΆ}]ς αἰοῖα 

Νοχ τηϑάϊυπ ργεπιεῖ ΔΓ α16Πὶ ἴΓῈ8 ῬΓΟΪΏ5 ὨΟΓΆ5. 
810 1θ}ρ}1 οἱ 16Ρ18 ἴθ ΌΓα5, ροβίαδπι ἈΥΡΙΘΡ 1086 

γέηογιτ οἰθγμυβ, ὩΟῊ ΔΙΏΡΙ105 6586 οΟἰ ΘὨ 488, 
- (δῖ ΠοΟΙ68 Β0Ρ114 τυπα! οἰ ρΊπς ἀἸβοεηῖ. 
210 {ΠΠ]6 ΒομδΠὶ 58} 6118 ΞΡ6 πὶ ρογίδη}8 ΟἸΊΠΙΡι8, ΟΥΟΌΙ, 

δδυάετε 5:0γ}}15145, υἱ ἀνάσταμα, διά- 

θημα, οἷο. Ὠδῖη ἴΓ65 Ἰαρο δη[ΌΣ Ὑ Υβι5 ἃ 
ΠΟΡ]5 γαΐθοῖ! ἰηΐγα, 802-804. 

299. Υογῖ Ἰιυης Ἰδίϊπα [,δοϊδηῖιι5, 
ΓΝ, 26 : « Εχϊεπαάϊι ἐγροὸ ἴῃ ρμαβϑϊοῃο πιᾶ- 
« 05 81:85, ΟΥΡΕΙΠΊ4Ι6 ἀϊπηδηϑι.5 6σῖ. ν 

800. [,δοἰ. υης φυοαυθ οὑπὶ δου θη] 
εἰδῖ, 1. [Υ̓́, ἂρ. 11, 56ἃ ργὸ καὶ πιεῖν 
Βδροεῖ χαὶ ἐς δίψαν. 

801. ἀοἀά. ρ]εγίψιθ, τῆς δὲ φιλοξε- 
νίης, ἰγοΠΪο6 ὯΘΟ Τη8]6 : 86 [,Δεῖ. οὐπὶ 
ὯΟΥ!5 οοἀ 4. υἱ πο8. 

4802, 54ᾳ. Τγεϑβ ἢ νϑυβιι5, 802-804, 40] 
ΟἾππὴ ρμοδὶ 298 Ἰερε πίον, μὰς ΓΕΊΓΔ Πα 
ΠΟΡῚς πογδηῖ 86 η9118 οαυ88. ἰδεῖ. Πιπεὸ 

ἰρϑιπὶ οἱ βεχυθηῖ8 ρδγίεπι Παρεῖ, ΤΥ͂, 
οἂρ. 1, ἰϊὰ ἰαβεπβ : Ἀλλ᾽ ὅτε ταῦτ᾽ ἄν 
ἅπαντα, χ. τ. λ. 

802. Ἀδουγτγοῖ ἰς πορ δοπλοὶ ἴῃ α]- 
ιπ|15 0115 ΧΙ-ΧΊΥ. 

808. Νοῃ ςομρδγδηάυ8 ᾿ς ψ ΥΣ8 
οὐτὰ ἵ, 332, δὶ οὐαὶ δι. 4, ν. 17: 
56 }5115 ΘὨΪΠ αἰ νΟ 5.881 Π|115. 

805. Οοἀά. ναοῦ σχισθή καταπέτασ- 
μα, 811} ναοῦ τε σχισθ., 56 οτῃηῃα8 χατα- 
κέτασμα : [,Δεἴ. υἱ Πο5. 

801. Ἀεάιιηάαϊ Δ] ἴοι τε, υἱ 8185 
ΠΟΙ 5616] ἰῃ δΙ᾽ΌΥ]}}1018. 

808. Ατι Ροῖϊι8 χεχαλυμμένῳ 9 ϑοὰ [ἃ- 
εἶα εοἱ ἄνθρωπον νε] τινά 5: ρρίεγο. 



ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Η. 

Τοῖς ἁγίοις, τέλος αἰώνων καὶ ἔσχατον ἦμαρ, 
Καὶ θανάτου μοῖραν τελέσει, τρίτον ἦμαρ ὑπνώσας " 

Καὶ τότ᾽ ἀπὸ φθιμένων ἀναλύσας, εἰς φάος ἥξει; 
Πρῶτος ἀναστάσεως χλητοῖς ἀρχὴν ὑποδείξας, 

δι θανάτου πηγῆς [ἵνα] λουσάμενοι ὑδάτεσσι 

Τὰς πρότερον καχίας, ἀναγεννηθέντες ἄνωθεν; 
Μηχέτι δουλεύωσιν ἀθέσμοις ἤσθιε χόσμου. 
Πρῶτα δὲ τοῖς ἰδίοις φανερὸς τότε Κύριος ὀφθῇ, 

Σάρχινος, ὡς πάρος ἦν, χερσί τε ποσί τ᾽ ἐπιδείξει 

320 Τίσσαρα τοῖς ἰδίοις ἴχνη πηχθέντα μέλεσσιν, 

ἀντολίην τε, δύσιν τε, μεσημύρίην τε, καὶ ἄρχτον. 
Τόσσαι γὰρ χόσμου βασιληΐδες ἐχτελέσουσι 
Πρᾶξιν τὴν ἀθέμιστον ἐπίψογον εἰς τύπον ἡμῶν. 

Χαῖρ᾽, ἁγνὴ θύγατερ Σιὼν, καὶ πολλὰ παθοῦσα. 
2." Αὐτός σου βασιλεὺς ἐπιδὰς ἐπὶ πῶλον ἐσάγει, 

Πρᾶος πᾶσι φανεὶς, ἵνα τοι ζυγὸν, ὅνπερ ὑπῆμεν, 

Δοῦλον, δυσδάστακτον, ἐπ᾽ αὐχένι κείμενον ἄρη, 
Καὶ θεσμοὺς ἀθέους λύσῃ, δεσμούς τὸ βιαίους. 

Αὐτόν σου γίνωσχε Θεὸν, Θεοῦ υἱὸν ἐόντα " 

330 Αὐτὸν δοξαζουσα, καὶ ἐν στέρνοισιν ἔχουσα, 
ἔχ ψυχῆς ἀγάπα, καὶ τοὔνομα βάστασον αὐτοῦ" 
Τοὺς προτέρους δ᾽ ἀπόθου, καὶ λοῦσον ἀφ᾽ αἵματος αὐτοῦ. 
Οὐ γὰρ σοῖς ἐθίμοις ἱλάσχεται, οὔτε λιταῖσιν, 
Οὐ θυσίαις προσέχει φθαρταῖς, ἄφθαρτος ὑπάρχων. 

335 ἀλλ᾽ ἁγίου στόματος θυμῷ [χάριν ] ἐκπροφέρ[ ουσα], 

--- 818, 544. ΟἸγίβιῖ ταοβυστθοιο. --- 824, 5.64. Τῆαρμυ5. ΟἸ τίσι! ἀσραῖὰ δῖοι 
ἱπῖσαπιῖβ [υὙἱἀο] οὶ δηῖα ῥδβϑίοποηλ Οχ ουδηρο οα πδιταῖῖοηα), υη46 δυάεεα βΕΏ5 

ἰπδιϊραῖαν δὰ νθγϑτι ΓΕΙἐβΊΟΏ 6 πὶ διαρ δοἰοηάϑιῃ. --- 

811. Ηυσπςο νογϑυη 50}} μα ροηϊ πονὶ 
οοἄά. 

812. Ηἰς φυοχυὸ γδΊθι}8 Δρεσγαῖ: 6 
ἀοάϊι 1μΔοῖ., ἰρϑῦπι οὐπὶ ἀυοθυ5 541. 
Ρτοίεγοηβ, ᾿Υ̓́, οἂρ. 9, ἃ νεῦῸ ἰδωθῃ 

δΘΏΒ511 ΔΌΘΙΓΔΏΒ; νοῦῖϊϊ δηΐηλ : « Εἰ ἰάθο 
« 5:0γ116 ἱπιροβιταγιιπλ 6886 τηοΥἱ ἴογ- 
« ταΐπυπι αἰϊχὶὶ ροβῖ τ ἀαὶ δΒΟΙΩΠΌΠ). » 

818. ἀοἀά. ἀποφθιμένων, ἱπάϊν!β6. 
414. Οοἀά. πονὶ θνητοῖς, 0] οοἰοτγὶ 

κλητοῖς, υἱ ΠΟ8. 
815. Οοἀά. ἀπολουσάμενοι, υδὲὶ πος 

ἵνα λονσ. ὁ οοῃ]. Οίν. ἸΥ͂, 160. 

416. Οοάϊςος πουΐ, ἵνα γεννηθέντες. 
Νοοϊοπάυβ μἷς οὐπὶ ργίογα νεσβι5; εἴ υἱὰ 8 
δοδηπ. Ενδηρ. οἂρ. 8, Υ. 8 εἱ ἴ, ὑπᾶθ 
ἢϊς ἀρογῖθ βιυπηρίυϑ. 

811. «(ἴν. βυρτα, 802. 
8318. ΟἹ ἔσται, Ὁ] Ὧ05 οὐχ ΠΟΥ 5 

ςο064. ὀφθῇ. 
821. γογβιυδίάσιι, ΠΠ, 195; ΠΙ, 26. 
822. Οοἀά. ρετίᾳφυς τοσσάδε γάρ νεὶ 

τόσσα γάρ : 864 πονὶ οοἀά. αἱ π08. 
828. Τύπον ἡμῶν νοεδὶ Ομγίοϊαπι, υἱ 

Ι͵, 8380. 
825, Νονὶ Ἄοοἀά, εἰσάξει, υπᾶὰς 60}}}- 



ΘΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΜ 118. ΥἹΙ, 8. 3 (ΙΧ7). 
Πενθπῖοῖ, ἤμ 6 πὶ 588011 ἰδ ρυβι 6 ΒΕ ρΡΓοΏ 1 
ῬγοΟΪΔΙΏ8Π8 ; τηοταὰς Ἰυεὶ [αἴΔ]6 ΓΙ ϊαγ, 
Ῥγοάυοῖο τὴ ἰσιάσιυπι βοηηο. Ὠθίμ 1ρ86 ΓΘ]1Ο118 
Νδμιρυδ δὰ Ἰποοπὶ ΓΟ ΘΔΏΒ, ΘΧΘΙΊΡ] νΟΟΔ 18 

915 Ῥυγϊπηᾶ γεδυσρθηαὶ οαποῖῖβ ἀδθιῖ, αὖ 504 χαϊδααα 
ΑΒ]υ1 βοοίοσγα οἱ βδοσο ἀθ οῃῖθ γϑῃδῖὶ, 

Νοτιρθυβ ἰπἴδη 15 τη] ΒΟΥ ΓΕ ΓΘΟυΒΘΗΪ. 
ἴπάς 8815 ἀδῃγυμ βροοϊδῃ ἃ βοά δ] 8 ΟΓΆ, 
Ελπ σἄγΏΘΗι, {18}18 ἔπεϊ ἀπῖ6, τη 8486, ροάσθααε, 

320 Οβιίθῃηαοί 46 Τρ Γ6888 8118 νθϑ!}σ1ἃ ΤΟΙΣ ὈΓΙΒ 
Οὐυδίτυοτ, οοοδδιι8, οτίυ8, ΒΟΥ δι α6, Ὠοϊυμηαα6 : 
Νά τοῦθ τηπηάϊ ραγίε8, ἰοὶ Γερηᾶ ΟΥΙΘὨ ἴδ 
Αἀάϊχογα ἢθοὶ ποβίγατη Ἔχθιαρίαγχις ἀποθηιααθ. 

ϑαῖΐνθ, οαβῖα, δῖοι, δἱ τη ]τὰπὶ ράᾶ8588 ρι6]]α! 
3. Εκξοαβ νϑῃϊῖ τὸχ ἰρ86, νβηϊϊ 1}, νβοΐῃβ 886110, 

Ῥγοάθῃβ 86 συ πο ι18 τ} 1881 πγ118, αἱ Ἰπρα ἀειηδὶ 
[πιο] ογαπάδ, ἀλὰ οογν οὐ θι18 ᾿πα18 ΠΟΒΙΓΙ8, 
ΤΙπ]υβίδϑχας δαϊτηαῖ ἰ6ρ65, νἹοϊθπίδαα νἱποΐα. 
Ησυπο ἄρποβο8 ἴπὰπι. πδΐυπι ἀ6 Νυταϊπα, Νυμηθῃ : 

990 [δυάιθυβ πο ΟΥΏΔΏ8, εἴ ἴῃ ᾿π|0 ρθοΐογθ βεβίδῃϑβ, 
Εἰχ Δ ΟΖα6 ΘΟ] 6 Ώ8, ΠΟΙΘῺ [ῸΓ ΔΙΏΔΌ1]6 : σἱτὰ5 

ΑΡ)}166 ἤσπο, δ) υΒ4ι16 ἴῃ ΒΔΏρΌΪΠ6 ΠΕΡ ὈΥΊΟΤΕΒ. 
ΝΟ 580 ΓΒ [10], Ποπ ρτυθοιρὰ8 ρ]δοαριαν 1116 : 

Νεο ἀοῃᾶ, φἰἴθγηιβ σΖαῦπ 811, τποσγίδ α ουγαῖ : 
9335 864 ρῥυχ18 [8018 ΔὨΪπιΟ5 ἰαϑἰδῖα Π4.6]68, 

οἷδ6 ἐσάξει, πιοὶϊῖυ5 ΟΡ τηοίγυηι, βοὰ δὰ 
δα 30πι τηΔ]6 : Π8ΙῺ ἰοοιι8 εϑῖ 6 ΖΔΟ ΔΙ 
Ρτορβοῖα ποι! 8δἰτηι.5, σαρ. 9, ν. 9, υδὶ 
δὲ 1 μτεϑοητὶ ἔρχεται. ΟΟποράδιι ΕΓζῸ 
δΙΌγ}α ηἰπλῖα 584π6 ἰἰσθηϊδ, 418 ἴῃ 
ἐπκάγει τοσυχτοι, ΧΙΠ, δ. 

821, 54. [μδοῖ. ΥΠΠ, οδρ. 18, δυπς οἱ 
864. εἰϊδῖ, ὈΓΒΕΙ, 5818 ἴδ Ζυδπι Οχ ὙΘΓϑιὶ 
Ῥείογε υογθῖ8 ἀυοθυ5 ἡμετέρας δουλείας. 

428. ΟἸϊπι θεσμοὺς ἀθέσμους, ᾿σοηῖγα 
ΤαΘίΓυπ : ΠΟΥΪ Ἑςοὐά. υἰ ΠΟΒ. 

829. [1,δοϊδηϊυ5, Ἱποογίυπι 400 οᾶϑιϊ ἃ 
ΒΟΡὶ5 ΟἸπὶ ρου 888, ἢ ΥΘΓΒΌΤΑ 
ΒεαρΡοῖ, ΙΥ͂, οαρ. 6 : Ἰεφὶϊ δυΐεπι αὐτὸν σὸν 
γίνωσχε Θεόν, υἱ νυϊμαῖα ἰετυπὶ Ἔχοῖα- 

Ρἰδσίδ, ργεεῖοσ ὑπυπ νοϊυβιἰδείτηυ πὶ ΑΥ- 
Τοαλιοοιιατὶὶ ῬΑ δι οηδ5, υδἱ αὐτόν σον. 

Ιαοἰϊδηϊίυπι Μὲ οχργεβοὶὶ ἰδϊϊπθ ἀϊΐνιυς 
Αὐυφυκίϊηυβ, οοπῖτα Θυΐϊηαας Ηκτ. 

880. Νονὶ οοἀά. τοῦτον ρῥγὸ αὐτόν. 
8431. Καὶ τοὔνομα, εἴς. Οἴν. 1, 388, 

οἱ ἰηΐτα, Υ111, 485. 

882. ΟἸϊπι λῦσον νεΐ λύσον : Π08 ΟΟΥΤ. 
Ργβευπῖς Ἠυοιῖο. Ῥτο τοὺς προτέρους 
ὨΟΥ͂! ςοὐά. τοὺς πρότερον, ΒΟΉ π)868. 

888. Οοἀά. ρ]ετίφαο, οὐ γάρ σὸι μύ- 
θοισιν; 4}}}, σοῖς ἐθίμοις, υὐ ΠΠ, 212 5 
εοἀά. πονΐ, σαῖς οἱμαῖς, ϑεηϊοηῖία δρυὰ 
Ῥχορ]ιοῖδβ ΓΓοΖυ θη. 

885. Οοἀδά. θυμῷ προφέροντες ἴασιν 
γε] ἴασι, ργαῖοῦ πονοβ σοὐά., φυΐ τοῖτπὶ 
ὙΟΥΒΌΠπι ΔΙ ἢ. σοπδιυυπῖ : ἀλλ᾽ ὕμνον 
στομάτων ἁγίων τότε ἐχπροφέροντες, 
πἀπᾶδ ῥδυ πὶ ποϑῖγα ἰδοῖϊο. 
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Γνῶθι τίς ἐσθ᾽ οὗτος, καὶ τὸν γενετῆρα τότ᾽ ὄψει. 

Χηρεύσει τότε πάντα χρόνῳ στοιχεῖα τὰ χόσμου, 
ἀὴρ, γαῖα, θάλασσα, φάος πυρὸς αἰθομένοιο" 
Καὶ πόλος οὐράνιος, χαὶ νὺξ, χαὶ ἥματα πάντα, 

340 Εἰς ἕν πῦρ ἥξουσι καὶ εἰς μορφὴν πανέρημον. 

ἄστρα γὰρ οὐρανόθεν φωστήρων πάντα πεσεῖται. 
Κοὐχέτι δὴ πτήσονται ἐπ᾽ ἀέρος εὔπτεροι ὄρνεις, 

Οὔτε βάσις γαίης - θῆρες γὰρ ἅπαντες ὁλοῦνται. 

Κοὐχ ἀνδρῶν φωναὶ, οὐ θηρῶν, οὔτε πετεινῶν. 
345 Κόσμος, ἄτακτος ἐὼν, οὐ χρήσιμον ἦχον ἀχούσει. 

ἢϊχήσει δὲ βαθὺς πόντος μέγαν ἦχον ἀπειλῆς" 

Ζῶά τε νηχτὰ τρέμοντα θαλάσσης πάντα θανεῖται " 

Καὶ ναῦς φόρτον ἔχουσ᾽ ἐπὶ κύμασιν οὐχέτι πλεύσει. 
Νυχήσει δὲ χθὼν αἱμασσομένη πολέμοισιν. 

350 Πᾶσαι δ᾽ ἀνθρώπων ψυχαὶ βρύξουσιν ὀδοῦσι, 
Τῶν ἀνόμων ψυχῶν ὀλολυγμοῖσί τε φόδῳ τε, 
Τηχόμενοι δίψει, λιμῷ, λοιμῷ το, φόνοις τε; 
Καὶ χαλέσουσι χαλὸν τὸ θανεῖν, καὶ φεύξετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν. 
Οὐκέτι γὰρ θάνατος κείνους, οὐ νὺξ ἀναπαύσει. 

259 Πολλὰ δ᾽ ἐρωτήσουσι Θεόν γε τὸν αἰὲν ἐόντα, 
Καὶ τότ᾽ ἀποτρέψει φανερῶς τὸ πρόσωπον ἀπ᾽ αὐτῶν. 
[Ἑπτὰ γὰρ αἰώνων μετανοίας ἤματ᾽ ἔδωχεν 

ἀνδράσι πλαζομένοις διὰ χειρὸς Παρθένου ἁγνῆς. 

Αὐτός μοι τάδε πάντα Θεὸς νόῳ ἐγχατέδειξε, 

360 
᾿ “- 

Καὶ δι᾽ ἐμοῦ στόματος τὰ λελεγμένα πάντα τελέσσει. 

Οἶδα ἐγὼ ψάμμων τ᾽ ἀριθμοὺς, καὶ μέτρα θαλάσσης " 

-- 226. [ΠΠῚῚἸὀὄ Ιδοιηα, ἱησογίυπι φαδιῖα, ἃ Π0}015 ὈΓΪπλ}5 ποῖα : ροβὶ Ἰδουμδπι, ἐιι- 
εἰρὶτ Ἰοηριι5 ἀδ του ϊ ἄμε Ἰοουϑβ.] --- 351, 54. ϑαρίομι βου !ογαπι ΠΠΟΓὰ βραϊϊυχα 
Ραπϊοητα ἀδίιγα σοΠΟΓῚ Πυιπδηο, ργοοῖρυβ ποῖρα ϑδποῖδ ΥἹγρίηἷθ ἱπιροῖΓδῖα [ 8ῃ 

886. Εχ Ζοδηῃ. Ενδηρ. οδρ. 14. νυ. 9. 
831, 544. Οἴγ. 1, 200, 544., οἱ ΠΙ, 80. 

4υΐ Ἰοοὶ ἴπο ρμα]δπι ἀδδιιπρίὶ βιηῖ. 
840. Αη σνῤῥήξονσι, 11, 201" 
841. 1,Δεῖ. 11, οἀρ. 10 : « 516}1 ν6γὸ 

α ἙΥΕΡοΙτ: οδάρηϊ, εἴς.» Οἴν. οἴϊδ πὶ 
διργα, 190, 54. 

842, 544ᾳ. σης Ἰοουπὶ ΒΑΡυ ἴῃ πηοηῖθ 
Ἰαϊϊ ἰδαιιθ Ὑὰγ 8 Θχργεβοιῖ [δοίη 8, 
ΥΙΙ, σὰρ. 16 : «Ῥγορῖοεγ ᾿ς ἀοβεϊεηϊ 

« Εἴ ἰὴ ἴοττα συδάτιροάθβ εἴ ἴῃ δογὰ το- 
«ἰυοΓο8, οἷς.» 

845. ἔχ 10. Ενδηρ. οΔρ. 21, ν. 25. 
8ή8. Οἴτ, δυρτα, 286. 
851. Αἢ ψυχαί ροϊϊυ8, υἱ νογϑι ῥτγίο- 

τοῦ ἤμπης οἱ 564. νογϑυτι μον οοἀά. πΟἢ 
μάθοι. Τγδηβίδῖιβ υἴογααο ἴῃ ᾿ἰργυπὶ 1], 
νυν, 806, 544. δομβὺ5 ἀυςσίυΣ εδὶ 6 ΜΔ}. 
24, ν. 80, αίθη οἰϊδπὶ ρῷπα 10515 ὁχ- 

Ὦθαῖ νουθῖ5 [ςῖ. ὙΠ], οἂρ. 16. - 
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Νονετῖβ ἤπης Τϑοῖθ ; ραῖΤΘΠι 810 ἀθῃϊη8 ΘΘΓΠ 68. 

Τερογα ἴυπο ἤδπι νἱάπα οἱ νὰρᾶ βθπιῖπᾶ ταυπαὶ: 

Αογ, ἴθγγα, δα πιχαδ, δἰδπηθηίδαας [015 οἵ ἸΡΏ]8, 
Ἐὰ σ6}} ροϊυ8 ᾿πηπλθηβὶ, ποοίθβαιθ, ἀϊ 6806 

34ο ΟΟΙΩΤΠ 6 ἴῃ Παμπηηλδη οἱ ΒΡΘΟΙΘΙῺ ὙΘΓΓΘΏΪΟΣ ἰΏΔΏΘΠ. 

διάεγα πδιηάαθ οδαθῃϊ οΘ 681} 5 Οπγηΐδ 6615 ; 

Νέεο νοϊυογε8 ρ] απι18 ἀρ 1} 68 ρ6Γ ᾿ἰπᾶηθ νο]δραηῖ. 
Νεο ἴογγα ἱποθάθηϊ δῃϊμηδὶϊα ἀθθ ϊα πλοτΊ!. 

Νοη Βοιηῖηα6β δἀθηῖ νόοθπλ, νοΪΟΓΘΒΥ , ἔθου, 
345 Τυτβαϊυβϑαιι Βοπ08 οοπίμ5ο5 διιάϊοὶ ογθ 5. 

Ἰτηπηδποῦ βίγορίταπι το αεῖ χηΔ118 ὑπ δ Πλ]Π8018, 

ἘΠῚ Ἰγερ]α] Ρ 5668 ΤΟΥ ΘΠ ᾺΓ ἰΏ ΦΌΟΓΘ, Π60 78Π| 
Ῥομάογε ομυβία βἰππι πᾶν]8 80] 08 }11 ΔαυΔΙΊΠ,. 

Νυριτοεὶ αἱ 16}}8 Ὀ61}15 ἰλοθγαῖδ γι Ώ 118, 
350 Ηυχπδηεδῆὰδ δηϊπιθ Βιτἀθρυπὶ ἀθη 5 ΟἸΏΠ68, 

Ουυμὰ ρεη8 ΄υδααα ἔγεπιεῖ ἰοῃρΡῸ τη]βοσαπάδ ἃ] αἰαῖα, 
Ἐβανγιθαὰς ἔδιηθααθ, ἰὰθ 486 οἱ βίγαρα ργϑηθηίυσ, 
Επ πιογίοιῃ ορίδίδμῃ ἀϊοθηΐ, πιριοῖαυθ νοοϑηῖα8. 
ΝΑ Ὠδα4ι16 ἴὰπο τΟΥ]Β ΓΘΖαΙΘΠλ, ΠΘ4 16 ΠΟΟΙΒ ΒΡ Ρυῖ; 

350 Μαυϊδαια Ποαυ!οαυδηη ΒΌΡΓΘΠΙΙ ΓΘΡῚ5 ἃ ΔΌΓΕΠ) 
ΟἸασμαρυμῖ, 4008 116 ραἴδπι ἀν υβδι τσ ὨοΒίαβ. 
[ΝΆΤΩ ΓΟβιρ Βο Πα] τη 86 γ18, 4008 Δία  ἜΓΓΟΥ, 
ϑερίοθμι βε οἷα ἀβάϊξ, πχοῖυ8 ργεοθ ΊΓΡΊ ἢ 15 8] π6.] 

ἴρ86 ταῖεὶ Πεὺβ πὸ τηδηάδια ὩΟΥΙΒ51Π|8 [αἰι15, 

36ο Ῥεγβοῖοι φυξοῦπηαε πιθὰ βαπὶ ρσοα!α νοσο. 

Νονὶ δρῸ Δγθηαγ πὶ ΠυΠΏΘΓΟΒ, οογίδμαι6 ργοίαμαϊ 

ἐπιογροϊδῖυ Ἰοσυπὴ νἱάς ποῖ. ] --- 359,544. γαῖο5 [ἰδησύδτη δὰ ἤπϑτα ὑγορμεῖϊδ δ6- 

οοἀφ6ῃ9)] θεῖ 86 χηϊηἰδίγαμι οἵ ἱπογρΓΌ θΩῺ ρσγοοϊδιλαδῖ. --- 86], 544. θευς ἰρθ6 ἸΟυ θη 

᾿μάυοιίυν οἱ αἰγὶ ραῖϊα ργοβίθῃβ 8:18. --- 

852. γυϊγο τηχ. λιμῷ, δίψη, λοιμῷ 
τε, φόνοις τε. ϑεὰ ορίϊται εοάϊεε5, πἴ 
05; εἱ λιμῷ οὐχ λοιμῷ δβ5άτ6 ᾿πηρὶ 
ὩὨοΐυπι δῖ. 

858. Εχ Αροοδὶ. εᾶρ. 9,Υ. 10. Ον. 
εἴϊαμι 1, 310, εἴ Υ11, 80. 

854. (οἀά. ρ]ετγίχιε, θάνατός τ᾽ αὖ- 
τούς : ΠΟΥΪ σοαά. υἱ ποδ. 

851, 44. Οἷν. 11, 8312. 44., υδὶ] ἱρ5ὶ5 
ψΕΣ Ὁ 5 ἂς ἰ6Ὑ5 ἱ ἀπο ΥΟΓθιδ )8πλ ὉΓΟ- 

ἀϊεγυπῖ, 586 πίης ἀσϑυμαρῖ! : νἱάδ ποῖ. 
8359. Οοαά. ρ]ετίᾳυο, Θεὸς κρίνας κα- 

τέλεξε, εἴ 5ἰς ἔεγο ΠΙ, 819, Ξε 51η6 χρί- 

νας. ἸΡΙά. 820, ἐγχκατέθηχε. Ηὶς αυΐ- 
ἄἀδπι ΠΟΥ σοαά, υἱ Π05. 

801. ἀοαἀά. πονϊ, ψαμμῦ τ᾽ ἀριθμόν. 
Επδὶ δυΐδῃ Πιὶς γογβιι5, 5δίουῖϊ δἰ ἰῃς- 
ἴτα, 318, εχ Ἡεγοαοῖο ᾿ἰΡ. 1, καὶ 47, 
ὉΝῚ πρὸ δἰϊἼετυπιυῦ εχ οὔδοῦ]ο 410» 
ἄδπι ΑΡρο  πὶδ, ργιμλδπὶ Ρογβοῦδσ, υἱ 

10 
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Οἶδα μυχοὺς γαίης, καὶ Τάρταρον ἠερόεντα" : 
Καὶ υερόπων ὄντων τε, καὶ ἑσσομένων, νεκύων τε" 
Οἶδ᾽ ἀριθμοὺς ἄστρων, καὶ δένδρεα, καὶ πόσα φῦλα 

865 Τετραπόδων, νηχτῶν τε, καὶ ὀρνίθων πετεηνῶν. 

Αὐτὸς γὰρ μορφὰς ἀνδρῶν χαὶ νοῦν ἐτύπωσα, 

Καὶ λόγον ὀρθὸν ἔδωκα, ἐπιστήμην τ᾽ ἐδίδαξα, 
ὀφθαλμοὺς ὁ πλάσας καὶ ὦτα, βλέπων χαὶ ἀχούων, 

Καὶ πᾶν ἐνθύμημα νοῶν, καὶ πᾶσι συνίστωρ 
Αὐτὸς ἐὼν, σιγῶν χαὶ ὕστερον αὐτὸς ἐλέγχων, 
Καὶ ἐχπράξων ὅσσα λαθών γε βροτῶν τις ἔπραξεν, 

Ἑλθὼν καὶ ἐπὶ βῆμα Θεοῦ θνητοῖσι λαλήσων, 
Ἁ “ῳ ’ Α Φ 3 ’ Καὶ χωφοῦ ξυνίημι, καὶ οὐ λαλέοντος ἀχούω, 

΄ ΚΑαὰ πόσον ἐστὶ τὸ πᾶν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν ὕψος, 

ἀρχὴν καὶ τέλος οἶδα, ὃς οὐρανὸν ἔκτισα καὶ γῆν. 

' [Πάντα γὰρ ἐξ αὐτοῦ, τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς εἰς τέλος οἶδα ]" 

Μοῦνος γὰρ Θεός εἶμι, καὶ οὐκ ἔστι Θεὸς ἄλλος. 

Εἰκόνα θεσπίζουσιν ἐμὴν, ληφθεῖσαν ἀφ᾽ ὕλης; 
Χειρί τε μορφώσαντες ἐπ᾽ εἰδώλοισιν ἀναύδοις, 

380 Δοξάζουσι λιταῖς καὶ θρησχείαισιν ἀναγνοις. 

Τὸν κτίστην προλιπόντες, ἀσελγείαις ἔλάτρευσαν. 

[ Πάντες δ᾽ αὐτοῦ ἔχοντες ἀχρήσιμα δῶρα θύουσι, 

Χὼς αὐτοῦ τιμὰς, τάδε χρήσιμα πάντα δοχοῦσι ], 

Θοίνη χνισσοῦντες, ὡς τοῖς ἰδίοις νεχύεσσιν. 

385 Σάρχας γάρ τε καὶ ὄστεα μυελόεντα καίουσι, 

-- 8518, 544. ἰππαρὸ Ὠεοὶ δ Βοιηϊπίρυ5 ἴπ ἴδ!δοβ 4605 σΟΏΥΕΓΒΆ. --- 

ῬΑΓ ογδῖ, ἀ6 88 ὑβυγρδητδ. 5: Ὀ.}16 φυοαὰς 
ῬΓΪΙΩΔ Ρογβοιδ οδάδι εἴετὶ τηυϊδ ας 56- 
χυεηίίυπι (οἶδα, ἐτύπωσα, ἐδίδαξα, εἰς.) 
4υῷ νυϊο διῖὶθ Ὧ05 ἴῃ ἰογιϊδ ἰθρεραηῖυγ 
(οἶδε, ἐτύπωσε, εἴο.), ἱπεδτίυπι ἃ 400 να] 
υδηάο τυϊδῖδ : πδπὶ ἴῃ πονΐβ οοὐά. οἵ 
δρυά 1μαοϊδηϊίυπι, ποιηυ}}ὰ ἐσ ἢ15 ρῥτο- 
[ογθηΐθηι, γι λδτλ, υἱ δρυὰ πο5, ρεγδο- 
δΙὴ γα πυογυηῖ. 

368. Μο| 15 ἢἸς ν ΓΘ ΓΟ) ἸΟΘΓεϊν ροβὶ 
Ἰερεηάυπι ἰπίτα 865. 

866. ΟἸῖπὶ ἐτύπωσεν. 6 66η8ι εἶτ. 
ΠῚ, 21, εἴ Ενδρα. 11. 

461. ΟἸ᾿πὶ ἔδωχεν οἱ ἐδίδαξεν. 

4608. Οἴν. Ῥβ4]. 98, ν. 9. 
8609. ΟἸΐϊπι! πάντων τε συνίστωρ, εἴ 

Ρἰασίᾳυθ ἴῃ συεσϑὺβ ὅς δεηβι οἰδυάθ- 

Βδηῖ, υἱ ἀασϊηάς αὐτὸς ἐών 5οΐυπὶ ῥτο- 
Ἄοθαετεῖ, δἰοιῖ ἴοτε αὐτὸς ὑπάρχει, Ῥτοαπι. 
85. εγιμι συνίστωρ ραΓ οἰ ρίο ἱπάϊξεῖ. 

310. Νονὶ οοἀά. αὐτὸς ἐγὼ σιγῶ, εἱ ἴῃ 
βηδ6, ἐλέγξω, υπάδ σοπ]ΐςογα οεὶ ἐλέγξων. 

811, 544. γογβαϑάυο δά πουοσυ οοὐά. 
δάξδπι γϑαϊηϊοφγαῖ! : μᾶπὶ ἴῃ νυϊξζαῖα ἀθ6- 
τδῆῖ. ϑυθροςοῖλ δυΐδπι διρογιπὶ ἰθεῖϊο : 
εἰ νἱάθ ἢ ἴῃ Ῥγίογε βογσρεμάστι δἱϊ 
χἀχπράξων ὅσα κέν γε λαθὼν θνητῶν τις 

ἔπραξεν : Δ|16Γ υἱοῦ 406 δἴδσα ροῖϊαβῖ, 5ὶ 
ἐλθών δυμπιδῖ ΡῥΓῸ ὅταν ἔλθω, φὡᾷτεὲ ἴ8- 
ἴΏΘἢ ἃς αι ]6. 

418. ΟἸὰ συνιείς εἴ ἰῃ ἤης ἀχούων : 
δὶς [μιοϊδηι15 αυοαυα ἀ6 8411, ᾧὶ 62, δἰ1ὶ- 
ηυε νεΐεγιπ) Ὠ06 ογδουυπιὶ ἐσ Ἡεγοάοῖο 
οἰϊδηῖοεβ (οὖν. δυρτα, 361); δι ἔκξο- 
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ΝδὨΒΌΓΔΙ,, ἰΕΣΤ 06 διη0.8, οἱ ΤΆΓ[ΑΓΆ ΟΕΘΟΆ ; 
Ουοι ἔμετίπι Βοχαίποδ, χιοὶ βἰηῖ, αυοὶ ἀεῖπάο διϊυχ ; 
Αϑβῖγα ροΐο χυδπὶ τηυ]τὰ τϊοοηῖ, 4υοὶ 511 ν8 υἱγαβοδὶ 

365 Ετοθά!ρυβ, εἴ χυοῖ διηῖ ρΡΊ8068, γΟΪ ΟΓΕΒα116, [ΘΓΘΘΩΏΘ. 

[ρ868 δἴεπίηλ ἔογλδβ πουλὶ παπιὶ πιθηϊ 6840. ΟΓΘΑΥῚ; 

[086 δηϊηι}8 γθοῖϑθ 81} 661 γαῖ! 18 ΒΟΠΟΓ ΘΙ 
Βοοιχίμθαια ἔλοθμι ; βηχὶ σὰ] Ἰυμπηῖπᾶ εἴ ΔυΓΟΒ, 
Αὐάϊο 4ὺ] νἱάεοχαε, εἴ οογά!θυβ ἈΡάϊ ἃ πον, 

370 ἴβαμε 51:16 }8 : Βοάβῃϊμη οὔθοῖ8Β ραίγαϊα 8. ὑπ Γ 18 
1086 οἸΐπι ἴῃ ποθι ργοῦιδπ), ρα μἱβ406 τορι άδμ, 

Ουυπὶ νθῃϊδπὶ 5010 6χ ἃΪῖο [118 τῖθ ἀδίυτιϑ : 
ΟυἹ ταῦτ! νοοδαι, ἴδο1108 σαὶ Τ16]]}10Ὸ ΒΕΏ5118, 
Εἰ φαδηΐυμῃ 16}}19 ἃ ΘΟ]: νϑυῖοα ἀϊβιεῖ, 

375 ῬΙπΟΙρίαπὶ οἱ ἔποπι ΠΟΥΪ : 40]ΡΡ6 ομηηϊᾶ ἔδοὶ ; 

Οἰηηΐα βυπὶ 6Χ [Ω6 ; Π60 ΡΣ ΠπΊα, Π60 υ]τπιὰ [ΔἸ] αηϊ. 

50] 08 ὨΔΙ]].6 6ρΡῸ βυτα Π6Ὲ18 1086 ; Π60 6δὶ Πεὺϑβ 8]16. 
ΗΙ ἰδπιθη οἰριοπι ποϑιγᾶπὶ 8101 ἤΆΡ γα υἹἀθηϊαγ, 

Μαιϊοσιδπὶ νεἶθπλ, ᾿Ἰηϑηυυ 81} 0 8 0Γὰ ΒΌΔΓΌΙΩ, 

380 Οὐδ σαἴτα ἰπδδηο ΠΙΡαπιϊἰ ρυδαμ6 ργοίδηϊβ 

Ἑαάδ, ἱπιραγα οοϊαηῖ, Γαγυτη ρεηϊοσα γα ]οῖο. ἡ 

[Ουκαυς Πδο ἱπάυ]ρεοπιξδ ᾿θηθηϊ, νϑη!βϑίταα ἀΔ}1], 

Οσταῖα 'ρΡ81 ἀόῆϑγα ραϊδηϊ ᾿ἰρβίχυθ ἀβοου] : 
ϑ1γν6 ἀδρμεβ Δ4ο]βηϊ, νεϊυϊ δά ἔβγα] δα μυβία: 

385 ϑ8ῖνγ6 ογειηϑηϊ ΟΔΓΠ68 οἱ ρ] 6 ηἷ5 οβδᾶ τῃθάυ}}18. 

ἀοῖυ ἱρβα : Καὶ χωφοῦ συνίημι καὶ οὐ 
φωνεῦντος ἀχούω. (πδἴογιπι τυϊγϑιάδ 
ΟΥ̓ΆΟῺ]Σ ῥχοΐδηϊ 5: π}} τυ ἀο οὐπὰ Ἰἰῦγο 88- 
Ῥίεητα ϑδ]οσηοηΐδθ, ΟΡ. 7, ν. 17, 544. 

815. ΟἸΐ οἶδεν εἰ ἔχτισε. 
816. ὕδγοηῖ πονϊ εοἀά. ἢος τοῦϑι, 

σδίογῖ5 θ6η6 βίδηῖθιυιδ ἰογίδβ56 56 118 ἴῃ - 
[ογροϊδῖο, δο 58:15. γϑοῖθ : ἤδπὶ αὐτοῦ 
δῖἴδγα ΠΟ Ροϊεϑὶ ἴῃ ῥΓίπια ρουβοπᾶ, 418 
ἐμόο νεὶ ἐμέθεν νο]]οἱ. 

811. ΟἸ1πὶ Θεός ἐστι, 5.4 πονὶ οοαἰ. 
εἰμί, οἱ εἰς ἔετα [,δοῖ. ἤυμπς οἰἴδ 5 γοΓ- 
δύτὰ, 1. 1, σἀρ. 6, φυδπηυᾶτη Ῥαυϊυπὶ 
ἀΐνεγεα ἰθοϊΐσμα, εἷς μόνος εἰμί Θεός. 
Οὐοπίεγ εὐπιά δῖ ποι 58: πηι γογϑυτα δρυὰ 
510}}}. 1], 129, οἵ ραβδπι. 

419. ΟἸΐπι χερσί τε μορφώσας γε 
τεαῖς το] μορφώσαντα τεαῖς, δὶ ῥτίμηι5 
θρε. μορφώσαντες " π05 ςοἀ. ὨΟΥΟΞ 66- 

φυϊπιμν. Ἀεθροχὶὶ υς μδυὰ ἀυ}]16 ζυδι}- 
8 ἀ6 Μομάτοι. ἢ 9: Οὗς ἄνθρωποι 
μορφώσαντες χαὶ ἐν ναοῖς ἱδρύσαντες, 
θεοὺς προσωνόμασαν. 

381. Αἵγ. βυρτα, 268, οἱ Ἰηΐτα, 396, οἱ 
Ργοατα. δ5185}}}. ἯΙ Ιοοὶ 1 δεϊδητῖο ρτῶ- 
Ἰυχοσιηῖ, Ιἴρτοὸ ᾿Υ̓͂, οδΡ. 1 : « (αρε- 

«τυηῖ, ᾿πα4υ1ϊ, το] οῖο ρᾶγοπῖα οἵ σοι- 

« διιτυϊοτο οπμηΐι 60, εἴς. » 

8382. Νονὶ οοἀά. πάντ᾽ ἕνα φῶτες ἕ- 
χοντες ἀχρήστοις δῶρα διδοῦσιν, ΟἸλ}5515 
4υδῖυογ ροϑβὶ ᾿ῃς ν γ1 0.18. 

381. ΑὮ 2615 χνισσῶντες ἢ 
885. ΑΠ τλ6]}1115 ρΡΓΟρΡΙοΓ πιεΐγυτῃ, σάμς 

χας γάρ τε χαίουσι χαὶ ὄστ'" μνελ.} Υἱὶ- 
ἀετγαὶ σοσῖα ᾿ο05 ὙΘΓβῸ 5 [,δοϊδη!ἰι5 ἴδ 50Γ1- 
Βεῃ5, ΥἹ, οδρ. 2 : « Μδοῖδηϊ ἰρίτυν ΟΡ  πδ5 
« οἴ ρίπριεβ Βοϑβ1188 [)60 4υδ5ὶ Θϑυσί θη . 
α ῥγοϊαπάυπι! νἱῆδ, ἰδηαυδπι δἰ θη ; 

- Μ Ἢ 

΄- 
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Θύοντες βωμοῖς, καὶ δαίμοσιν αἷμα γέουσιν. 

Καὶ λύχνους ἅπτουσιν ἐμοὶ τῷ φῶτα διδόντι, 
Χὼς διψῶντι Θεῷ θνητοὶ σπένδουσι τὸν οἶνον, 

Εἰς οὐδὲν μεθύοντες ἐπ᾽ ἀχρήστοισι θεοῖσιν. 

300 Οὐ χρήζω θυσιῶν, οὐ σπονδῶν ὑμετερί ἀων], 
Οὐ χνίσσης μιαρῆς, οὐχ αἵματος ἐχθίστοιο. 

Ταῦτα γὰρ; εἰς μνήμην βασιλήων ἠὲ τυράννων, 

Δαίμοσι ποιήσουσι νεχροῖς, ὡς οὐρανίοισι, 

Θρησχείαν ἄθεον καὶ ὀλέθριον ἐκτελέοντες " 

305 Καὶ καλέουσι θεοὺς ἄθεοι τὰς εἰχόνας αὐτῶν, 

Τὸν χτίστην προλιπόντες, ἀπ᾿ αὐτῶν ἐλπίδα πᾶσαν 
Καὶ ζωὴν νομίσαντες ἔχειν, κωφοὶ καὶ ἄναυδοι; 
Εἰς τὸ καχὸν πιστοί " ἀγαθὸν [ὃ ὲ] ὅλως ἀγνοοῦσιν. 

Αὐτὸς ὁδοὺς προέθηκα δύο, ζωῆς θανάτου τε, 

άοο Καὶ γνώμη προέθηκ ἀγαθὴν ζωὴν προελέσθαι " 
Αὐτοὶ δ᾽ εἰς θάνατον. καὶ πῦρ αἰώνιον [ἡξαν]. 

Εἰκών ἐστ᾽ ἄνθρωπος ἐμὴ, λόγον ὀρθὸν ἔχουσα. 

Τούτῳ θὲς χαθαράν τε ἀναίμαχτόν τε τράπεζαν, 
Πληρώσας ἀγαθῶν, χαὶ δὸς πεινῶντι τὸν ἄρτον; 

4ο5 Καὶ διψῶντι ποτὸν, καὶ εἵματα σώματι γυμνῷ, 
ἔχ μόχθων ἰδίων πορίσας ἀγναῖς παλάμῃσι. 

Θλιθόμενον χτῆσαι, καὶ τῷ κάμνοντι παράστα, 
Καὶ ζῶσαν θυσίαν ταύτην τῷ ζῶντι πόριζε. 
Σπεῖρον ἐπ᾽ εὐσεδίῃ, ἵνα σοι χἀγὼ τάδε δώσω " 

ά4άιο Καρποὺς ἀθανάτους, χαὶ φῶς αἰώνιον ἕξεις, 

Καὶ ζωὴν ἀμάραντον, ὅταν πυρὶ πάντας ἐλέγξω. 

--- 402, 244. ᾿πιᾶρὸ νογὰ [οὶ ἰρβαὲ εϑὶ βοῖιο, Οὐ Ἰά60 βϑυρνυσπιθηάυπι οἱ Βοποία- 
οἰομάυπι ; πλοιδὰ 4υοαὰθ Δρροπεπάδ, δοὰ ἱπογιθηιὶς ἀδριρυβ [πρπῆρθ ἐσ Τμεσὰ- 

« δοοεῃάυπὶ Ἰυπιϊπα, εἴς. » Β6 Ἰυτιϊπῖθυ5 2492. ΟἸϊπι εἰς μανίας ἠὲ τνρ., υδὶ 
᾿ς βίπθ εἽδιιδᾶ ργοβοῦρῖ!5, υἱὰς ἠοῖ. ΠΟΥΪ οΟ04α, εἰς μνήμην ἠδέ. (ἔν. Ῥτοαπι. 

881. Αἴν. ἱπίτα, 490, οἱ 101 ποῖ. 22»; Υἴ1], 41, οἷο. 
389. Νονὶ ςοα4., ἐπ᾽ ἀχρήστοις εἰδώ- 896. Ἰάδῃη διρτα, 381. 

λοισι. 891. Οἰϊδῖαγ ἷς ἰοουβ ἃ [,μδεϊδηῖϊο, 
8390. ΟἸἱπι οὐ χρήζει, εἰ ἴῃ ἤπε ἦμε- Ὑ, οδρ. 14. : « γπᾶγυπι, Ἰηχαῖῖ, τγοἸὶψίο- 

τέρων τε, υἱὶ (δὶ. ὑμετεράων σοηἼεῖθ- « πυπὶ Οὐ] οΓαβ...., 4008 ΒΙ.}1ὰ ΕἼγ- 
Βαῖ, τεοῖθ. Νονὶ οοἀά. οὐ σπονδῆς ἦμε- «ἴπγαα χωφοὺς χαὶ ἀνοήτους νοοδῖ. ν 
τέρησι (510), ἅΠ46 πο5 οΟἶἶπιὶ ὑμετέρηφι, ἴῃ ἀνοήτους ἰδίλοη ρῥγὸ ἀναύδονς Σηεπιο- 
σΟΠ]ΘοῖυΓΑ ΠΟῊ 538115 ἴ{|8. τίδὲ ἰδρβιιηλ 4υ}ν15 δρῃοβοὶῖ. 

391. Νον! οοὐά, μιαρᾶς. γἹάοῖαγ ἢυς 808. ΟἸ πὶ πιστοί τ᾽, ἀγαθὸν δὲ ἀπῆλ- 
τεβραχίδθε ΑἸΠδηδρογαβ, ἢ 18. θεν ἀπ᾽ αὐτῶν : πυης οοἀά. πονος δοχαΐ- 
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Εἰ πιδοῖδπι δυῖβ, εἰ ἰασναβ βαηρυΐηθ ρἰδοδηῖ. 
Αοοομάυπίχαθ τλϊδὶ ᾿γοῖηο8, ΧῸΪ ] ΠῚ 18 ποίου, 
Ετ νἹὩΣ, ἰδηχάδτι 5: 1ϑηϊ], ροουΐα ΠΡαηϊ, 
ἘΡυΐα σεῃβ, Ζυ8 810 ἀἶνοβ βθοϊδιΓ ἸΠΔΏ68. 

390 ΝΟ Οριβ 6ϑῖ ᾿ΠΡδτ 1} 08, ΠΟῺ ΠῚ15 τ] 880115, 

Νοῦ ὨΙάΟΤΕ σταν!, δυϊ ἰΏΥ]51 ΒΔ ΠΡΊΙ ἷ5 Ὠδιβῖυ. 
ΟἾΡΡΘ ΤΥ̓ΓΔΠΠΟΓΣΊΓΩ ΓΕΡΌΙΩΘΙΘ ἰΠ58}18 5υδϑὶξ, 
ΜδμΙΡυΒ ᾿ΠέΘΓΏ18, δὰ Τερτᾶ ΘΠ ΘΠ ΠΡῈ8 ΟΓΡ ΙΒ, 
[πηρυγ88 ΟΥ̓ΘΓΤῈ ργθοθ8 δῖα ᾿πιρῖᾶ 58ογᾶ. 

305 Ηοτυπι Ἰάθο νυ]τι8, οΘοπιοτηρίο δυοίοτο, ἀθοβααθ 
Νδνιμοσθοβ νεπαγϑηίυγ, ΔΡ 15 ρθθάθτα ρυϊαηῖα5 

ϑΡΘ ΠῚ ΥἹ δ }6 Βυ8η), 50Χ] τηυταυο, Πα 6]685 
Ῥγανὰ βΒ6αὺϊ ἰδῃΐυμῃ βία, ἸρΒΔΤΊ 4.6. ΡΟΒΟσυη,. 
[056 νἱ88 Ροβιϊ σ Π,]η88 ΥἹϊ 406 ΠΘΟΙΒ4Ὲ6, 

άοο Ελ τϑοΐϊδαι ἀοσυϊ νἱϊᾶπι ὈΓείογγθ : 56α 1}}} 

ϑροηῖϊο 58 ἴῃ πῃοσῖαπὶ ἐβιΥΠΟΒαῸ6 ἔδυ ἰυΓ ἴῃ ἸΡΊΘΒ. 
ΕΠΠρΊ65 πιθὰ υἱνὶῖ ἤο,ο, ΓαΙΊΟΠ8 ΔΙ ΠΠῈ8. 

Ηυϊο ἴὰ ρΡοπα νοΐθῃ5 ρυγϑηη 81|Π6 ΒΔΏ ΡΠ ΠΙΘΏΒΆΙΏ 
Οοηίετίδτηαυς ΒοΟμΪ8: ἢ}0}5 ΒΕ ἀδΓ6 τη θηηθηῖο 

᾿ 4οϑ Ρᾶπε ἔλιηεπι, ροΐϊυαε 5ἰ1π|:; ἴθρα ΘΟΥΡῸΒ διηϊοῖα; 
Πεαὰς Ἰαθοσγα ἴυο ρᾶτίθπι ἰΔΓΡΊΓΕ ΒΘὨΙΡΊΔΙΩ ; 
Ορργεββϑὺπ), γθογθᾶ ; [θβϑιτῃ βοΐαγα [νᾶ η6ο : 
Ηκο ἃ [6 ἀεῖυΓ νἱνθηῖι νἹοϊ πᾶ υἱνεΏ8. 
ΞΡΆΓΡΘ ρὶ6 866 : [101 ἰΔΥΡΊΔΡ 8 ΠΟ ΘΡῸ ΠΊΘΒΒΘΙΏ, 

ά4ιο ᾿ιογποβ ἔγυοῖαϑ, ϑἰογμα ας [615 οἵ Θνὶ 

Νυπετα, αυυχῃ ἔμ πὶ Ομ η65 86 πι6] Ἰρτι6 ρΓΟΡαῖὶ. 

Ρουϊ δ ἀδο ρ πὰ : υἱάς ποῖ.], πιδηδηῖθ ῥΓῸ ἢἷ5 ΡΘη6Ή6115 σοτία ἰπ ᾿υἀϊ]οῖο πιδγοθάβ. 
-- 409, 5344. υἀϊοΐυπι δυργοιηιπι. --- 

ΤΩΣ ; Ὧ66 ᾿ἴδηδη νοίογθηι ᾿ΘΟ ΟΠ 62 60" 
τἴίπυο ἀδιλπαγα δυίτηυδ. 

499. ΟἸπὶ προέθηχε. 
ἀ0ῖ. ΟἹ πι αὐτοῖς, εἰ ἴῃ βπα αἰῶσιν 

ἔριψεν : ΠΟΥΪ οοἀά. υἱ ΠΟΒ, 5] φυοά ἴῃ 
ἤμα ἦψαν Βαυεπὶ, ἀπάθ πος ἧξαν, 8,- 
ΒΥ} πο ρἰδπα νέγθο. 

402. ΟἸϊπι ἰᾶπὶ, υἱ πὐπς ἂριιὰ π05, 
ἐμή π᾿ Ὀγί πιὰ ρεγβοηδ, 4Ζυιι ἴδιη θη ΟΪ "1, 
ἴογιῖα ὉΡΊαυς ργθυδ τ ῖ: Ρδγυπι ΕΓΡῸ 
σοηϑδηῖοῦ, 4υ540}15 πλυδΥ]. 

408. Ῥ͵ο δϊίεσο τε οοὐά. χυϊάδιη σον 

νοὶ σοι Βδρδηῖ; υἱάθ δὴ σοῦ ΡΓῸ ΠΓΙΟΓΘ 
τε ΤΟΒΟΓΙΔ5. 

4ἀ04, Οοἀά. πογτΐϊ, δούς το δός. Ὠς 
86ηϑ: οἵτ, Π, 83. 

405. Εχ ῬΠΟΟΥΠάο, 142. 
408. Ζῶσαν θυσίαν  ιανεὶ ἀϊνυ5 7Ζυο- 

{«ιὸ Ραυΐυ5, δὰ Βομ. σἀρ. 12, ν. ἴ. 
409. ΟἸϊπι ἵνα σοι Κύριος τάδε δώσει 

νοὶ δώση (516). γογδαβ. Ἰπιτππὶ ἀυοσίαπι 
υἱάδιυγ ἐχ 568 ργορβεῖδ, οἀρ. 10, ν. 12. 

411. 0]1π ἐλέγξῃ. ΟοηοΓ δαπιάσιῃ γο- 
οοῖὰ ϑυργᾶ, 228 εἰ 810. θεὲ δεῆϑι δυΐοχῃ 
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Χωνεύσω γὰρ ἅπαντα καὶ εἰς καθαρὸν διαλέξω, 

Οὐρανὸν εἱλίξω, γαίης χευθμῶνας ἀνοίξω, 

Καὶ τότ᾽ ἀναστήσω νεχροὺς, μοῖοαν χαταλύσας 

415 Καὶ θανάτου χέντρον, καὶ ὕστερον εἰς χρίσιν ἥξω, 

Κρίνων εὐσεδέων καὶ δυσσεδέων βίον ἀνδρῶν, 
Καὶ χριὸν χριῷ, χαὶ ποιμένα ποιμένι θήσω, 

Καὶ μόσχον μόσχῳ πέλας ἀλλήλων ἐς ἔλεγχον " 
Οἵτινες ὑψώθησαν ἐλεγχόμενοι ὑπ᾽ ἐλέγχων, 

ά9ο Καὶ στόμα παντὸς ἔφραξαν, ἵν᾿ αὐτοὶ ζηλώσαντες 
. ε » ΄ ν ὃ ’ Τοὺς ὁσίως πράσσοντας ἴσως χαταδουλώσωσι, 

Σιγᾶν προστάσσοντες, ἐπειγόμενοι διὰ κέρδος. 

Καὶ δόκιμοι παρ’ ἐμοὶ τότε χωρήσουσιν ἅπαντες. 
Οὐχέτι λοιπὸν ἐρεῖ λυπούμενος, Αὔριον ἔσται, 

455 Οὐκ, ἐὐχθὲς γέγονεν " οὐχ ἤματα μακρὰ μερίμνης, 
Οὐχ ἔαρ, οὐχὶ θέρος, οὐ χειμὼν, οὐ μετόπωρον, 
Οὐ δύσις, ἀντολίη " ποιήσω γὰρ μακρὸν ἦμαρ. 

Εἰς δ᾽ αἰῶνα τὸ φῶς μέγα καὶ πεποθημένον ἔσται 
Χριστὸς Ἰησοῦς, αἰώνων. . . .« .«.«..ὁ 

- 419, 544. Οοηζιπϊο ἱπηρίογυτα οἵ δι ρογθογυῶι. --- 428, Ξᾳ. ἘΔ] οἰ 85 ̓ υδἴοΣυτ, 
ἴῃ τόβηο Βεὶ. - 428, 54. ΟἸγδίυβ 'ρβ6 Ἰυχ εσὶϊ εἴδγηδ Υἱῖδ : [ Πη18 ἀθεβῖ,] 

εἰ ἀ6 114 μοῦ ἰξῆεπὶ ργορδίίοῃς, οἴτ, 1, 
258, εἴ ἰδὲ ποῖ. 

412. ΟΙπ ργὸ χωνεύσω εἰ διαλέξω ἴ6- 
ξοθδῖυγ ἴῃ ἢος νεσϑι χωνεύσει οἱ διατά- 
ξει : οοὐά. ΠΟΥΪ ρΓογδὺ5 αἱ πο5; πος 
Γεριυάἀιδηάυμπ διαλέξει, υβἰϊαΐιιπι {ιρρΕ, 
υἱ νἱάοῖαγ, ἀδ πιοιδ!οσυτι ζιϑοπθ νὰγ- 
θυμ, υπάς ΗδβγοὨίυ5, Διαλέγειν, ἀνακα- 

θαίρειν. Οἴν. 1,218, οἵ 11], 81, υδἱ εἰ 
εἴεγα υ}05 ἰοςοΐ ὄὀχργεδδᾶ δυηῖ. 

418, 544. ΟἸ πὶ εἰλίξει εἴ ἀνοίξει, οἱ 
δῖος 1αοῖ. ἔυπο εἴ ἴγ65 544. εἰΐδῃ, 11. 
Υ1, οδρ. 20. Οἴγ. οἰΐδπι σϑυργα, 288, υδὶ 
ῬΓΙ͂ΟΓ μᾶτϑ γϑσβιι8 ἢι)υ5, οἱ 1}}, 82. 

414. Ο]1πὶ ἀναστήσει, οἱ 5. [,κεῖ. φυὲ 
εἴ 'π ἤπε Ἰερὶῖ ἀναλύσας. 

415. ΟἸ᾽π ἥξει : [,8εῖ. ἄξω : ΠΟ ΘΟΓΓΣ, 
Ἐδβῖ δυΐδμι θανάτου κέντρον ἃριὰ Ραυ 
δὰ ὅονς. ἰ, οἂρ. 15, ν. 8585, οχ θ66ᾶ ρὑγο- 
Ῥβεῖα, οἂρ. 18, ν. 14. 
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ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΆΌΜ 118. ΥἹ, 8. 9 (1Χ}). 94 
ΝΑΊ .6 ΓΕΡΌΣΡΑΡΟ ἔΟγηΔοΙ θυ. ΟἸγηΐα νἱν 5, 
Οομνοϊνδπηι οδ 1Π|, ἴοστϑο ᾿πίου γα τϑο]άδπηι,. 

Βεξαποίοβαια Ποπΐη 68, ἔατὶ ͵τὰ ]6ρε δβοϊαἴδ, 
Ετ ἔγαοίῖο 16ιϊ βίϊσηυ]ο, ργοάϊγα [ΡῈ ΡῸ 
ΙῊ 78 )υἀϊ!οίϊαπιαια, ὈΟΠΟ5 5:π|0] δἴχιθ τη8]]ΡΏΟΒ. 
Ασιοῖθ ἴχπο 8.68, ρϑβῖου ρϑϑίογβ ργορίπαυο, 
Οὐπι νυ] 4.6 δδίϑηβ υἱτ} 118, 5101 Ζα!Β4ι16 ΒΌΡΓΘΠΙΙ 
δυά!ο5 δοοϊριθπὶ ἰθρϑηι. [ὺχ 111 ΒΌΡΕΓΡΟ8 
Ατραεῖ, οτὰ πχοῖα σΖυοπάδηῃ ργοϊαἀογα [5115 
Οὐ νοΐπεγθ, ᾿υογὶ βύααϊο ᾿αν ἀϊαιθ πιδ]ῖστιᾶ, 

υο π|6]1118 ροββθῃϊ Π] 86ΓῸΒ ὈΓΡΈΓΟ ἰΔορηῖοδ, 
564 70511 ἱπίγα Βυμῖ πγθᾶ ἴππο ἴῃ ΤΘρΏᾶ γϑοορίϊ. 
ἴδπη π60 δεῖ αυϊβχαδπὶ {γἰβ1 4] ροοΐογο ἀϊοδῖ : 
ΟΥαβ ουϊῖ, δὺυϊ ἰγδηβὶνιῖ Πουὶ. ΝΟη 01} ἰσδθῖαγ 

Ναϑῖδ α168 : ΠΟῚ ὙΘΥ, δο8ῖ88,) Δ ΪΌΣΩΠ5, ὨΊΘΙΊΒΥΘ, 

Νου ΟΟοδ505 ΘΙ, ΠΟῸῚ ΟΥΒ : ΠΔΙΠΠ6 ΡΆΓΡΆΡΟ 
[Ρ56 ἀϊδπχ 51π6 πε, εἴ ἰὰχ ἴπ βθουΐα βοῖ 
ΟΒσιβίυβ 7688 5ξθ οἰ ΤΠ . . . . .....« - 

46. Νονΐ οοἀά. χρίνω δ᾽ εὖσ. ποθημένος ἔσται, 5'Π6 5Υπίαχ! 86 516 

411, ΟἸϊπὶ ἰπ ἤπε θήσει. Εδϑῖ δΔυΐθη δ86η8:, ποὰδ οηΐηὶ δὰ ΟΒγβιιπι σγοίοστὶ 
ποιμένα ποιμένι ᾿Ισοηῖοῦ ΡΓῸ ποίμνην ροῖογδϊ : ΠΟΥΪ οοἀά. υἱ ποβ, πἰδὶ φιοά 
ποίμνη. άυο νεγρὰ μέγα καί οπἰἰυηϊ. 

419. Οοἀά. πονὶ, ἐπ᾽ ἐλέγχῳ. 429. Ῥοβὶ αὸ {ἰγἰδ νοῦρδ, οοὰά. οτ- 
428. ΟἸΐπι χαὶ δοχίμοις πιστοῖς τό- Π65 ᾿ΔΟΌΠΔΠΙ ΙΠΟΠΒΙΓΔΩΪ, Ὠἶδὶ 401, 116 

τε χωρ. ' Ομιΐβδῖδ, ἷπ πὸ ὈΓΪΟΣ8 ὙΟΣϑιι8 δε βυτ οἱ 
424, 344ᾳ. Οἴν. 11, 8260, 544ᾳ., εἰ ΠΙ, ἴθγυπὶ οἰδυάυηϊ. ΜΙΒίπια δυΐδμι γεΐεγγὶ 

89, "4. Ῥοβϑυηΐ δδὲ νοῦοβ δὰ 5δοαυσδηιία, ρδῖδιι 
421. ΟἸτπὶ ποιήσει. ἀε Ῥαῖγθ, ποὴ ἀθ ΕἾἸ1ο βογὶρίδ. δα 
428, 54. ἔχ Αροοδὶ. ἂρ. 21, νυ. 28. πονῷ ραᾶγίϊ5, ἱτῶπιο πουὶ ᾿ἰρτὶ ᾿πὶϊὶυμ) 

Μα]ε οἰΐπι εἷς αἰῶνα φωτὸς μεγάλον πε- Βιῖπο ἰδοϊεμάυπι ρυϊδηηι. 
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ἙΞΘᾷΧ 

Αὐτογένητος, ἄχραντος, ἀένναος, ἀΐδιός τε, 

[Οὐρανίᾳ} ἰ ἰσχύϊ μετρῶν τυ ρθεσσαν αὐτμην; 

Καὶ πατάγου σχῆπτρον χατέχει σὺν ἀπηνέϊ πυρσῷ, 
Πρυύνει τε βαρυχτυπέων. δουπήματα βροντῶν, 

Γῆν χλονέων χατέχει ῥοιζήματα ἐνασδιοι (ὦ ἋΣ ἴω 

435 Καὶ στεροπῶν μάστιγας ἀπαμθλύνει πυροφεγγεῖς, 

ὀμόρων δ᾽ ἄσπετα γεύματα, εἰαρινῆς ] τε χαλάζης, 
Κρυμαλέης νεφελῶν τε βολῆς, καὶ χείματος ὁρμῆς. 

Αὐτοὶ μὲν γὰρ ἕκαστα νόῳ διατεκμαίρονται, 
σσα πὲρ αὐτῷ σοι δοχέει, πρήσσειν τ᾽ ἐπινεύεις, 

440 Σῷ παιδὶ πρὸ χτίσεως πάσης στέρνοιςι πεφυχὼς 

Σύμθουλος, πλάστης μερόπων, κριτής τε βίοιο. 
πρώτῃ στόματος γλυχερῇ προσφθέγξαο φωνῇ, 

Πριήσώμεν [ἰδοὺ] πανομοῖιον ἀνέρα μορφῇ 

μετέρη, καὶ δῶμεν ἔ ἔχειν ζωαρχέα πνοιήν " 

445 , θνητῷ περ ἐόντι, τὰ χοσμιχὰ πάντα λατρεύσει, 
Καὶ χοϊκῷ πλασθέντι τὰ πάνθ᾽ ὑποτάξομεν αὐτῷ. 

Ταῦτα δ᾽ ἔφησθα Λόγῳ" τῇ σῇ φρενὶ πάντα δ᾽ ἐτύχθη " 
Πάντα δ᾽ ὁμοῦ στοιχεῖα κελεύσματι πείθετο τῷ σῷ» 
Καὶ κτίσις ἀΐδιος συνετάσσετο πλάσματι θνητῷ, 
Οὐρανὸς; ἀρ, πῦρ, χθών [τε], χαὶ χεῦμα θαλάσσης, 

ἤθιος, μήνη, χορὸς ἄστρων, οὔρεά τ᾽ . .. . -- 

ἡμαρ τ᾽ εὐφρόνη, ὕπνος, ἔγερσις, πνεῦμα καὶ ὁρμὴ, 
Ψυχὴ χαὶ σύνεσις, τέχνη, φωνή τε καὶ ἀλχὴ, 

ΑΒο. [πἰτυπι πίης ἰδεοϊεμάσπι πο ἰδηϊαπι ἤρου ρδγ 5, δεὰ δἰΐδπη ΠΟΥΪ ᾿ἰρτίὶ, 
αιοπὶ ἀξοίπλιπ Πα πίον, 51 Ἰσσοῦ, ἰῃβογθοιαυ5. Ἡγτηπιδ οβὶ ροῖΐυ5 αιιδπὶ νδῖϊοὶ- 

πἴυμ (4υοά ᾿Ιάεηι ἀθ ᾿ἶἰργο ΥἹ βυργα δηϊπηδάνεγι θδπιι8), ἴῃ ἰδυάοπι θεὶ Ῥαϊσὶς εἰ 
Ἀεὶ ΕἸ, βογιρῖυϑ ἃ ροεῖδ ποῦ ργογϑυὶ πιϑάϊοογὶ, 800 ἤποπι, υἱ υἱάεῖυγ, δου ΠΙ, εἱ 

Τιτυ ῦδ πυ}}υ5, ΄υΐϊα νυ]ρο ἴῃ οοἀά. εἰ 
ηῃ οἀἀ. ποὴ ϑθραζγαῖϊγ" ἤς ρᾶΓ5 ἃ ὈΓΙΟΤΟ, 
Ὠἰδὶ ἰδομδ ροϑὶ νεγϑυμ 429 τε] οῖϊᾶ ; ἃ 
πουΐβ δυΐοπι οοὐά. ἀρεβῖ οπιηΐηο. 

480. Εαἀὰ. οὔπὶ Βεϊυϊοίαπο οοάϊοα οἱ 
χυϊθυπάδπι 8118. ποῆ Ορίϊπι5 ἀγέννητος 
μα Ρερδηῖ ; βοὰ πλϑιογα δχϑιρ τὶ αὐτο- 
γένητος, υἱ πο5, 515 γοϊθῃῖθ 5680. 

ἀθ[1 

σαδῆς, 

, " “ἃ, 

οὐρανοῦχος, ῥΓῸ 4τιὸ νοϊυθγαὶ Ολ8ϊ. οὐ- 
ράνιος, οἱ 8:5 Ὧ05 ΟἸπὶ : πο οὐρανίῃ 
τ πηι15, αυοά νἱάἀ δῖ ῥγιπῖυ5 ἀχϑιὶ- 
[1656 86. ἀεὶπάδ οὐπὶ ἰσχύϊ τ8]6 ΘΟ") Ππο- 
ἴυπὶ ὈΑΥΡΑΓΑτὰ ᾿ΘΟΙΟΏΘΙΣ ρΘπυ 886. 

484. ἴῃ ἢπε δυρρ!]. δεινὰ θαλάσσης ξε 
5:1}}}6 φυϊὰ. 

485. Απ, υἱ ϑιίγινο ρἴδοεθαϊ, πυρι- 
(οάά, εἴ ομμπο5 δηῖθ πο8 6ἀά. - φεγγεῖς ἢ Νεῖϊυ5 5886. 
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43. Οἰμῃιροΐεδηβ, 6χ 86 βρη 8, 8106 ἔπ τηοάοαυς, 
(β  6β118, ΡυΓΙβ, 401 ᾿θιαρογαῖ ἰστθα πάλι 
ΕἸΑπλῖμα, βοαρίγα ἰθηθῖ 0] αἰ Π}} 18 δίαυο ἔγαροτσίδ, 
Ιποϊαάδιῖχαα οαν]5 μοσγθηάδ τοῃιῖγαδ ΠῚ ]18, 
Επ ἸΕΓΓΆΤ αυδῖ Δ᾽ [ΘΓ 8δεἀδίαιι6 ᾿ΓΟ ἢ ΘΠ). 

435 ΟΡιτυῃάιῖ τὰριάϊ Πδπηπιδῖοβ ἔα] συγ 5 Ἰοῖα8 ; 
Τογγθηῖεβ ρ]υνι8 86 ὙΘΓΏ86 ὕΤΆΠΑΙΏ8 ᾿ΠῚΌΓΘΒ 
Ἐπ πινίαμα ᾿δοῖυ8 ΘΟὨ οἴ, ΒΓΑ 416 ΤΙρΌΓΘΙΙ. 
Οἰμληϊᾶ πδπὰ βθοὰπὶ Γαρυΐδηϊ, ΄υϊὰ πηθηΐα νοΪυῖο5, 
Ουϊά 00 ε45, Ναῖΐυτ) ὉΠΔΏΙ ΘΠ ΤῸΒ Δηἴ6 ογθδὶδβ 

44ο ΟΟομ811115 ΔΙ 8, ρα ΓΟ. ΔΙΡ]ΟΧῸΒ ΒΠΊΟΓΟ, 
ϑῖν6 ογβαῖου!ϑ 86} ῬδΥῖ6Β 10 1015 1Π10]65. 

Αἀ ᾳ«ιεπὶ ἴὰ ΡΓΙΠΙΟ 510 68 ΒΕΥΓΠΊΟΠΘ ἸΟΘΙΠΙ8 : 
Ἐπ Βοιαῖποηι, 8}1, ρτοργίυτα ΘΟ Δη,8, δὲ ΟΥἹ ἃ 

ΟΠ 5: ΠΗ] ΘΟ, ΠΟΞΙΤΟ, Υἱΐδααθ δα άἀδτην8 ΠΟΠΟγΘΙ, ; 
445 Ἃυ! νοὶ τπογῖβ]ῖ. οἱ ἸΟΥΤῸ ϑραῖϊα ἱπηἃ ἴθηθῃῖι, 

Οὐποῖδ ΡΣ ἸΣΩΠ.ΘΏΒΌΠΙ ΒΕΓ ΙΓΟ 0 ΕὈϊπλ8 ΟΥ̓ΌΘΙη. 
Ηδφο υδ᾽Ὰ᾽ τὰ Ἄογθο ξαϊυβ, βίη)! ΟἸηηϊᾶ πιθηῖὶ 

Οομβομδ ἔδοϊα ἴπ86 : ματοηϊ οἰθηδηΐδ ᾿ὈΘΗΙΙ, 
Νοσίδ!ψὰθ ΟΡΘΥῚ δρίδιυν Ὠδίυγα ῬΕΓΘΠΗΙΒ. 

450 Ομυση, 86 ὺ, Ἰρτιῖβ, [61}18, ροπῆααθ ἢυθδηΐδ, 
ϑοὶ, Ἰυπᾶ, β:σοσυτη 6 ΟΠΟΓΙ18, ΤΟ ΘΒΑῸΘ ΒῈΡΙΠΪ, 

Νοχααθ, ἀϊα8406, ΒΟροσ, υἹρ δηῖ18. Υἱῖα, νο]υπῖδϑ, 

Μίεβῃδ, Ἰῃ1ε]}Θοἴα8, Υἱ8 αἴθ 815, 5ρ:ΓΠ{π8 οἱ ΥΟΧ, 

τοοὰο δ δδάδιν πιδηι ῥσοίδοϊι χὰ ρὲ βδαυθηβ, Υ111, δ 4, ἰῃ 408 ποίδθίπιυδ δἰ- 
γχουὶ (ἸΝεδι δε τοὶ Ἰριομ 5 νεϊαὶ ᾽πὶ βοσοῃι}8, δἰπνυϊ ραβδηδ ἰδπάμδηι δάμυς Υἱρεηι, 
ἔδοΐδση πιδητοποτα. Οοηίονς Ἐχουγεῦπι πρδίσυμι Υ,, σαρ. 11. --- 430, 564ᾳ. δὺς Ἀεὶ 
Ῥαιγῖ5. -- - 442, 544. ῬαιΓ5 οἱ ΕἸΠΠ οοησουπα Ορυδ5, πιυπάϊ εἴ ΒοΙ πἷ5 ΟΓοδῖΪο. --- 

4826. Οοὰὰ. ἠρακινῆς νεὶ] ἐριχινῆής, υδὲ 449, ἀοἀά. φυΐϊάδηι ἀΐδιος οπιϊτῖυηι, 
πο 6 ςοη͵]. εἰαρινῆῇς : 804] ργαβίδτεῖ, πι6- ἰογίδϑθα Ὧ6 δε Γ 88 πιδίου δ αἰπηραίυγ: 
τὶ οδιιδα, 51] Ἰϊσοτοῖ, ἐειαρινῆς. βαὰ χτίσις ἀΐδιος πιο} Πἰσομάδ πδῖυτα ἴῃ 

488. Απ αὐτῶν γὰρ τὰ ἔχασταῦ Ρεγρεϊυυτη οτεδῖᾶ ; πλάσμα θνητόν ΒΟΙΩΟ 
440. θ6 δε ἰοΐϊδ Ῥαιτγὶβ οὑπὶ ΕἾ]Ο ογοδῖιδ τη υ8}18. 

ςοπβι αιίοπο ογ. βυρτα, 264, 544. 450. Οοἀά. γῆ ῥτῸ τε : Π05 ΟΟΥΤ. 
442, (οἀά. πρσσφθέγξατο : πο5 δος. 451. [πῃ ἢπδ οοἀά. οὔρεά τ’ ἧμαρ, 
448. Οπιη68 ἴδιον, ὉΡὶ πο9 ἰδού 6 οοῃ)]. δάάἀυοῖα πιδὶ8 υἱ πὰ νοος εχ υϑγϑα 36.: 

Ὀε ποιήσωμεν δἰ χυϊά ποβ δὰ ν. 265. ἴῃ δος μακρά ξυρρ]ε δξδὺ ἰΔ]6 φυϊά. 
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Ζώων τ᾽ ἄγρια φῦλα τὰ νηχτῶν καὶ πετεηνῶν, 

Πεζῶν τ᾽, ἀμφιξίων τε, καὶ ἑρπετέων, διφυῶν τε" 
Πάντα γὰρ [αὐτῷ οἱ] συνετάσσετο σῇ ὑπ᾽ ἀγωγῇ. 

ὙΥστατίοις δὲ χρόνοις χθόν᾽ ἀμείψατο, καὶ βραχὺς ἐλθὼν 

Παρθένου ἐχ Ν αρίας λαγόνων ἀνέτειλε νέον φῶς, 

Οὐρανόθεν δὲ μολὼν βροτέην ἐνεδύσατο μορφήν. 
4θο Πρῶτα μὲν οὖν Γαδριὴλ σθεναρὸν δέμας ἁγνὸν ἐδέχθη " 

Δεύτερα καὶ χούρην αὐτάγγέλος ἔννϑπε φωνῇ . 
Δέξαι ἀχράντοισι Θεὸν σοῖς) παρθένα, κόλποις. 

ς εἰπὼν, ἔμπνευσε Θεὸς χάριν" ἡ δ᾽ ἀεικούρη, 

(Τὴν ἄρα τάρδος ὁμοῦ, θάμθος θ᾽ ἕλεν εἰσαΐουσαν ), 
465 Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑποτρομέουσα νόος δέ οἱ ἑπτοίητο, 

Παλλομένης χκραδίης ὑπὸ ἀγνώστοισιν ἀχουαῖς. 
Αὖθις δ᾽ εὐφράνθη χαὶ ἰάνθη κέαρ αὐδῇ, 

Κουρίδιον ὃ ἐγέλασσε, νέην δ᾽ ἐρύθηνε παρειὴν, 

Χάρματι τερπομένη, καὶ θελγομένη φρένας αἰδοῖ, 
ή4γο Καί οἱ θάρσος ἐπῆλθεν " ἔπος δ᾽ εἰσέπτατο νηδύν " 

Σαρκωθὲν δὲ χρόνῳ, καὶ γαστέρι ζωογονηθὲν, 
᾿πλάσθη βροτέην ἰδέην, καὶ κοῦρος ἐτύχθη 
Παρθενικοῖς τοκετοῖς. Ἰόδε γὰρ μέγα θαῦμα βροτοῖσιν. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν μέγα θαῦμα Θεῷ Πατρὶ καὶ Θεῷ Υἱῷ. 

4γῦ Τιχτόμενον δὲ βρέφος ποτεδέξατο γηθοσύνη χθών - 
Οὐράνιος δ᾽ ἐγέλασσε θρόνος, καὶ ἀγάλλετο χόσμος. 
Καινοφανὴς δὲ μάγοισι σεδάσθη θέσφατος ἀστήρ᾽ 
[ Σπαργνωθὲν ] δὲ βρέφος δείχθη θεοπειθέσι φάτνη, 

᾿48ο 

Καὶ Λόγου ἡ Βηθλεὲμ πατρὶς θεόχλητος ἐλέχθη 

Βουπελάταις τε καὶ αἰγονόμοις καὶ ποιμέσιν ἀρνῶν. 

-- 451, 2464. ἱπολγηδῖῖο Ομ γί διὶ : [ἀΔοϊπὰο ἴηροη5 ἰδοῦπδ, ΡῈΡ 7081 ἰγδηεΐτυς δοεὶ 
Ῥοβοῖῖ, ' χυὶς νε]ϊτ, δὰ ΟἈγδιίδπαπι ἀοοϊτίμδια ἰάδοχια δὰ ϑεχαδηΐοπι ραγίβῃ. ἢ 

456. Οοάά. οπιπο5 αὐτός σοι οἱ ρἰετὶ- 
418ὲ συντάσσεο : Π05 ΘΟΙΤ. ἰΐὰ Ἰυθοηΐςα 
868, δὲ Ῥτδουρῖο νουδὰ 449 : ὯδΔηὶ 

αὐτῷ οἵ ᾿Ἰη16} Πσίπηυ8 ἀδ Βοπιης, πλάσ- 
ματι θνητῷ. ΑΡραγοῖ δυΐδηι σῇ ὑπ’ ἀγω- 
Υὗ δάἀάϊῖυμη 6866 υἱ Ογοδίουὶβ [0 τὸ- 
ΒΟΙΨΑΥΘΏΪΟΓ. 

4600. Οοάά. πὶ ἔπε ἐδείχθη, πεο 5εῆδυ 

[λυθηῖθ πος ᾿ἰηρυδ : βαὰ οὶ ἐδέχθη 16- 
ξοπάυπι πεοϊοσίοα ἰἰοεηϊία ῥτὸ ἐδέξατο. 

461. Οοάά. ᾳφυϊάαπι ἀρχάγγελος, τὸ- 
τίυβ ἰογίδδ86 Ζυδῃὶ αὐτάγγελος Οὗ δόῃ- 
ΒΌ1), 96 τη ΐη}}8 ροοιΐς6. 

462. ΑὮ πιοϊυ5 δέξαι ἐν ἀχρ. ἢ 
468. Οοἀὰ. χυλάδπι ἐπένενσε, φυοὰ 

8ΟΡὶ5 μἰδοαῖ, ργβευι δα εἰ ἰοζαῖαν Θεοῦ 

Ἂ 
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Επ Ὀγυϊΐο 5ρ60165 νο] ΠΟΤῚ 5: πη] αἴθ πδιδη Πη, 
455 Ουδάτυρεάυτηαυθ, οἱ ΤΟΡΌ]Ιαμ, ντθαας ΒΠΌΥΤΩΘΒ : 

Ηδφο 1}}1 δι ηη1888 ἴὰο ϑυηϊ οἠμηΐᾶ ἄἀυοῖα. 
ΤοιηρουθυΒ ἀδγηυπὶ δίχα, 16] ] τ Βυρτοιηυπη 

Μυῖΐαν!ὶ οεοἴαπι, Ναυ! θα. ἐσ ΥἹγρίη 8 αἶνὸ 
ἘΠ]811 πονὰ ἰυχ, ΠΌΠΊΔΠ:6 ΟΘΤΏΙΒ 1 ὈΠΊ ΤΆ. 

46ο Αὐο ργϊμααμι ἀδῦτγ!ε] οαϑῖο 8686 ἰπάπϊτ ΟΓῈ 

Νυπίιυ8, δῇαϊυχαιια ῥῖο Βϑύσοῃθ ρυθ ] Δ μὴ : 
Αοοΐρα, νἴγρο, Πδαπι ρταιη10 ᾿πϊδηχθγαῖδ ῥπάϊ00. 

ϑ16 δῖ : δϑὶ "8 1λ 6881651:18 σταῖϊα χη] 
Απ 1} αἰαϊα. δἴθιι ορβιυρείδοϊα ΓΟ ΘΏΒ406 

465 ΘΕΠΊΡΘΟΥ ΥἹΓΡῸ, ΠΟΥΪΒ ΒΠΙΠΏΠΠπὶ ρΕΓΟοΪδβὰ ᾿Ο4α6|19, 
ϑ6 811 εἰ 1Π50}110 ἱτεριἀδηῖϊα ρϑοΐοχγα πποῖι. 
Νίοχ υδὶ Ἰυουπάδ γεογαθδῖα δϑῖ τη υσπηυγο γοοίβ, 
ὙΙΓρΡΊΩουπΠ) Υἰϑιῖ ; σταῖαβ ρα 6.118 ἰἰηχιῖ 
Οὐ συρβοσ, ἀυ!οϊααδ δοοορὶϊ τηϊβῖᾶ ρυᾳοσθ 

ήγο ἀαυάϊα : ἴὰμ οαϑῖο δάμυοϊα το αἴ πλθηῖὶ, 

Ιηοϊυϑαπιααδ αἴοτοὸ  άεσθυχα δϑβῖ, οἱ ᾿ἸθΊρΟΓΘ ΘΔΓΘΠ, 
Ιπάᾷυϊς, Πυμηδηεθ 8: }]} τὰ ; ἀθῖῃ Ἔχβοϊ 1ΠΔΠ8 

Ὑιγρίηθο ρᾶγῖα : τηϊσαμ 1 864 ὁγεάσγο ἀϊρημπι, 
Ῥαῖγο Πθο, παβοθηῖα ἢθο. ΥἹΧ παῖυβ: οἵ θ0060 

4γ5 1,μουτῖα 161108, ΘΘ]υτηαια ὀχβυ αὶ οἱ οὐ ϊβ.. 
[πα6 πιΔΡῚ 516]]8π| ἱρτιοΐατη ΘΟ] 6 ΓΘ, θοθ; οι. 
Οτγμδίαπι οδϊ ; νἸϑαδαιο Πα 6] 108 ᾿πέδλη8 

Ἑδβοιοἷα νἱποῖυβ, ν"]}} ἴῃ ΡΓΒΘΡΘ ΓΘΟυ ΤΏ ΘΠ8Β, 
Ετ ΒοιΒ]θ πὶ βᾶ Ποῖ πηοηβιγαῖδ οδὶ ραιτῖα Ὑ ΘΓΡῚ 

48ο Οδρτάγυμι δἴαυθ ονίυμι ουδίοα 5 αἴχιο θαυ ]ο 18. 

χάριν, φυοὰ 5εηδι5 Υἱάδῖαν μοδίυϊαγα : 
δξίτυν οπὶπὶ ἀθ δῆρεϊο, οἱ 8]]υδὺπὶ ρυϊδ- 
τυ δὰ ορ!᾿μοΐου χεχαριτωμένη. ἴπ ἔμπα, 
8ῃ ἀϊκούρη ἰοξα5, ΤΩΕΙΓῚ οδιιδὰ ἢ, 

464. (οὐά. ἐξιοῦσαν νεὶ ἐσιοῦσαν γεὶ 
ἰοῦσαν : ΠΟ8 (ΟΥΤ. ᾿ 

466. Οοἀὰ. ᾳυϊάδπι ἀγνώστῃσι : οπι- 
Ὧ68 γ6ΓῸ ὕπ᾽ ἀγν., 0ὉῚ πο5 ὑπὸ ἀγν. Νας 
ῃο5 ἔυρὶϊ 5:0 γ1}15ἴ85 5 ρΡ6 νογβίιπι ἴῃ Π16- 
ἀἷο ἔγδηρεγο (εἴν. ἔχο. ὙΠ); δά μος ἱπ 
ἴδπι ἴοσξο σαστοΐῃα τγδρὶδ Οἴδηα!!. 

412. Οοἀά. αυϊάδπηι, ἰῃ ἤη., ἐτέχθη. 
4158. Οοὐἀά, ποτὶ δ᾽ ἔφθατο νεὶ ἔπτα- 

τὸ : π08 (ΟΙΤ. , 
418. Οοἀά. σπαργανωθείς νεῖ σπαργα- 

γωθέν : Ὡ05 υἱουχ 6 ΠΟΥΤ. 

479. Απ βογρεπάυμπι ΒηθλέμΡ [ῃ ἤης 
Υ6ΓῸ δὴ ἐδείχθη ρῥῖῸ ἐλέχθη 9 

480. Οοἀά. βοντελάταις : νογδηι ἰ6ς- 
ἄομοπι ᾿πάϊοανιι δισινίυς ἰη Ῥοϑιυηιὶς. 
Ῥοβῖ ἢυπο νϑγϑδιτι οοὐά, ᾿δουπδση πο 
μδροηῖ, φυδῃλ ῥσίωυδ ἱπάϊοανυϊς 0 ρ5. 
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αι, 2 

ἣν χραδίη τε ταπεινοφρονέ 

ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΓῸΣ Η. 

" κ 

ἵν) πιχρά τ᾽ ἔργματα μισεῖν " 

Καὶ πάντως ἀγαπᾶν τὸν πλησίον, ὥσπερ ἑαυτόν" 
Καὶ Θεὸν ἐχ ψυχῆς φιλέειν, αὐτῷ δὲ λατρεύειν. 

Τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἡμεῖς, [ἐξ} ὁσίης Χριστοῖο γενέθλης 

485 Οὐρανίης πεφυῶτες, ἐπιχλεόμεσθα σύναιμοι, 
Νινῆστιν ἐϊφροσύνης ἐπὶ θρησχείησιν ἔχοντες, 
Ἐὐσεδίης τὸ καὶ ἀτρεχίης βαίνοντες ἀταρπούς. 

Οὐδέποτε νηῶν ἀδύτοις ἐώμεσθα πελάζειν, 

Οὐ ξοάνοις σπένδειν, οὐτ᾽ εὐχωλῇσι γεραίρειν, 

490 Οὐδ᾽ ὀδμαῖς ἀνθῶν πολυτερπέσιν, οὐδὲ μὲν αὐγαῖς 
Λαμπτήρων, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄρα τοὺς ἀναθήμασι κοσμεῖν, 
Οὐ λιδάνου ἀτμοῖσιν ἀνιεῖσι φλόγα βωμῶν, 
Οὐδ᾽ ἐπὶ ταυροθύτοις μηλοσφαγίας μετὰ λώθης 

Λυθροχαρεῖς πέμπειν, χθονίας αἰνίγματα ποινῆς, 

Οὐδ᾽ ἀπὸ σαρχοδόροιο πυρῆς χνισσώδεϊ χαπνῷ 
Καὶ μιαραῖς πνοιῆσι μιαίνειν αἰθέρος αὐγήν. 
ἀλλ᾽ ἁγναῖς πραπίδεσσι γεγηθότες εὔφρονι θυμῷ, 
φνειαῖς τ᾽ ἀγάπῃσι, καὶ εὐδώροις παλάμησι, 

Μειλιχίοις ψαλμοῖσι, θεοπρεπέεσσί τε μολπαῖς 
500 φθιτον ἐξυμνεῖν σε καὶ ἄψευστον κελόμεσθα, 

Παγγενετῆρα Θεὸν, πινυτόφρονα . . .. -. 
. 

Φ Φ .Φ .Φ Φ [) Φ . ο .Φ 

ΑΒΟ. θὲ ΟἸ εϊδιϊδηῖ πιοσῖθυδ οἱ τ θυ ργοδρίδ ἰηϊτἰο εἰ ἔῃ ττιιποδλῖδ, δϑὰ ἴου- 
ἴΔ5586 οὔτῃ ὑΓίοσα ρδγῖε οοηἰἰπυδπάδ, δ᾽ φυϊάοηι ἃ ἀορπιδίϊοδ ᾿μθο]ορὶδ [δς1}15 δὰ οἰ ἱ- 
οδπὶ Νϊ ᾿γδηβίίυβ. --- 481, 544. Ποοίγίηδ τπόγυπὶ ρυτγί δδί πᾶ ἀἰρθδι6 ρυἰπιεονὶβ ἴ6πὶ- 
Ρογῖθυδ. --- 484, 644. ἈϊΠυ5  χιδ]ε5 ἴυης ἔμδγυηῖ οἱ ὑδ4υς δὰ τε γῸ 5566 }}} ποτὰ 

481. Οοἀά. ταπεινόφροσιν πιχρὰ τέρ- 
ματα : Ω05 (ΟΥΤ. 

482. Οοἀά. πάντων, υδὶ πο8 πάντως, 
χυοὰ ἰδπὶ ργιβεπβεγαῖ (δεῖ. 

484. (ὐοάά. καί, υδὶ πο5 ἐξ. 
486. Οοὐά. μνηστὴν εὐφροσύνης : ΠΟ5 

ΟΟΥΤ. οἴδὶ οἰἶτι μνηστύν Ἰερεγδίιυ8. Ροβὶ 
ἤππο νουϑυτ οἰδυάοραϊωυν οἰΐπὶ ΠΡΟΡ ΥΠΠ, 

εὔσυας 60 ἰοΐυτῃ ΒΙΌΥ Π Ἕ υτα σστρὰ : 
δεχυεητία γεβητυι Ορ5. εχ Ἀ. εοἀὰ. 

481. Υογδυβ πὶς ἴῃ ΠΟΠΗῸ]]15 οχθπλ- 
Ρἰδιίθυβ ῥγίογὶβ δὰ, οϑβὰ οπιίβδιιβ [μογαῖ. 
Ροβῖθδ ἃ 10}}15 γεβιϊ αἴ}8. 

488. ἀοἀά. οὐδέποτε πρὸς νηῶν, υδὶ 
νοὶ νεῶν 5εγθοπάυπι, υἱ ΠΟΡῚ5 0}1π|, ταὶ 
πρός ἀοϊδεηάυπι, ΄υοὰ σης μ]δεεῖ. 

490, 44. Οὐδὲ μὲν αὐγαῖς λαμπτήρων : 
εἶν. δυρτα, 381, εἵ 101 ἠοῖ, 

ἀϑί. ἀοἀά. αὐτὰρ οὐδ᾽ ἄρα τούς, πο 
τοῖς, φιοά ἱπιρτυιάεῃδ εὐϊάϊε Ορ5, 

----α ασαρι»Ψ.Ἅ.... 
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γίνεσγθ οογάθ μυχῃ}}}, ἔταυ ἀε8 οὐ 8886 1ῃ 8} Ἰι88., 
Ἐπ᾿ τΔ1π Θορπδαῖοβ ΠΟΙ] Π68 ΘΌΔ ΠῚ 566 ῖ ἈΠΊΔΓΕ : 
ἈΠ] ρεγο ἐχ δηΐμηο Νυμηθῃ, βδποίθπι6 ὙΘΓΕΓΊ. 
Ιάοἴγοο ΟἸΓΙ811 βδοσὰ ἀθ ρϑηῖθ οσϑαῖὶ 

485 Ὀιοϊπηαν, οἱ ἀυ]οὶ σαυάδπγιβ ποιηῖπ6 ἔγαϊγυχω, 

Γμϑ1186 Τ.ΘΠΊΟΓΕ ΠῚ βογνδηῖαϑ ΓΟ ]ΠΡΊΟΏΘΙΩ , 
Ετ τϑοῖδῃ 7511 16 νἱδ πὶ νΘΡΊ 46 56 7. 6 Ππ|68. 
Νεο ΠΟὈὶ 8 ἰθρ] οσυπιὶ δάγίϊβ δοσεάεσζα [88 δβϑῖ, 
Νδο δβιδιυ!β ᾿ρᾶσα Ῥγθοθδνα οὔογγε οδάυοϑϑ, 

ή49ο ϑράγβεσε πθὺ ἤογεβ νδιῖοβ, δοοθῃἤθγα ΟΟΓᾺΒ 
Ιλισθῃῖθβ, 8118 βυϑρθηάθσο ἀομᾶ ΟΟἸ αΠ]η 18, 
Νξδο 68}1408 ΔΓΪΒ ᾿ΠΠΡΟΠΟΙΕ 18 ὨΟΏΟΓΕΒ, 

ΝΟ ΒΌΡΘΙ ᾿Π]ΠΊΔΗΙ ἴΔΙΓΟΓΌΠ βίγαρα ὈΙἀΘηϊ68 

Φ 
Ἰπποουδ8 Β[ΥρΊ6 πιδοῖδγα ρίδου]8 ρθη; 

495 Νεο Ρυβίο δγάθῃηϊ ρίῃριιθβ δια" ἴοτα ΗἸΠ.Ο8Β 
Αἀ οαἰυπι, εἰ [918 Ὑἱἴα γα νΑΡΟΥΙΡι18 ΔΌΓΆΒ. 
ϑ6α οΔ8118 ΔΏ1Π118 οἴ ῬΌΧΤΟ ρΘοΐογα 88 Ποῖξδ 
ΘΘΠΊΡΟΓ ΔΙΏΙΟΙΕἾ86 Ωρ 6 5 ᾿ΠΡ]6Γα ὈΘΠΙΡΉ88, 
Ὀυ]οῖθυ5 οἱ ρβα] 5, οἵ, 408 Πδὰβ δυάϊαῖ, ΠΥΤΏΏΙ8, 

ὅ00 Τα, Ποὺ, εἰθγηιτ 86 νϑγυτῃ οοθρταγα 0 ΘΠΊΌΣ, 
Αὐοίοσγθμι ΓΟΥΌΧη, ΒΔΡΙΘΠἴ6 ΠῚ. . . . . - 

Ρεττωδηβογιηῖ εἰταρ  ἰοἰ οί ταί. - 800,54. Ερίϊοσυ5 ἴῃ Βεὶ Ογοδίοσίδ ἰδιιάδηι [οὑπὶ 

Ῥδγιὶδ ρυεοθεπς ἰηἰ|0 να] ὰθ6 σΟΠϑΟΠΔΏ8, δαὶ Ὠὶς ταϊπΐπηα ἱπίερεν, φαΐρρα οδσὰ α}- 
410 τε] ἱεαροτὶβ δργυρῖυδ ἰμ)αγία : ῥδυοᾶ ᾿δπιθη ἀδα886 ΓΕΠΙΌΓ]. 

492, Οοἀά. ἀτμίησιν ἀνεθεῖσι φλόγα 
βωμόν : οοΥΥ, Ομβ8. ἀτμοῖσι, οδἴογα ΠΟ8. 

498. Οοἀά. μηλοσφάγα αἵματος λώ- 
θης : σὐττ. Ορ5. ᾽ 

494. Οοὐά. λυτροχαρεῖς, αυοΐ, οἷδ 
τλδὶς δογρίυπι ργὸ λνυθροχαρέΐς, ἢἤγπιδῖ 
ἰδπλθ ὙΘΓΞῸδ ΡΓΙΟΓΙδ ἰϑοϊ ποῖ Δ Ορθ0- 
Ῥαο ργοροβίῖδῃι. δεϊπάδ ῥγο αἰνίγματα 
Ἰοηζα ῥῬγεβίαγεὶ μειλίγματα, αἱ ἴῃ Βαεοὶ- 
αἷδ ογᾶουϊο ἀρυὰ Ῥαυδδηΐδηι, Βαοῖ. 11. 

4θ5. Οοἀά. οὐδ᾽ ἀποσκοδόροιο πύρ- 
γῆς : ΠΟ5 (ΟΙΤ. 6Χ ΘΟΙΩΡΘΠΑΪΟ 881 ΠΟΙ͂Ο. 

501. 1π μος τυ]ο σεγϑὰ ἀσδιπεραὶ 
ΟἸΐπὶ ϑ᾽ὈΥ} πα ςοἰ]οοῖῖο δηῖθ αυδῖθογ 
Οἱ τἰπη05 ἰργοθ ἃ Μαϊο τερεγῖοβ. ἴῃ 1ἰς 
γοτο οοἀά. αυϊρυ5 ρας ΥΠῚ ρῥγίμυβ 
εβθῖ, δάάίτυν 5:1. Ποιηεῖγα : Ἔχ τοῦ πρώ- 
τον λόγου στίχοι φό., ἰά εθῖ, « 6Χ ΡΥΙΠΙΟ 

Ἰ το νεγϑυ8 502 ν, γτὸ 501, τεοερῖο βεὶ- 
Ἰϊσδῖ ἰῇ πυσηδγυπι δογοϑι οὨϊἀϊδ τἰταΐο. 

--- ας 4} ἀππεαςυ. «ς..ὕψ..- 

“{2. ἀμ. -᾿ ἌΩΛΔΩΤΙΡΟ 



ἸῺΝ ΣΙΒΥΛΛΙΆΚΩΝ 
ΧΡΗΣΝΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ. 

Κόσμε πολυσπερέων ἀνδρῶν, καὶ τείχεα μαχρὰ, 

Καὶ πόλιες ἄπληστοι, [ἰδ] ἔθνεα μυριόεντα 
ἀντολίης δύσεώς τε, μεσημθρίης τε καὶ ἄρχτου, 
Παντοδαπαῖς φωναῖς μεμερισμένα καὶ βασιλείαις, 

5 ἀλλὰ περὶ ὑμῶν μέλλω τὰ χάκχιστ᾽ ἀγορεύσειν. 

ξ οὗ γὰρ χαταχλυσμὸς ἐπὶ προτέρους γένετ᾽ ἄνδρας͵. 

Καὶ γενεὴν [δεινὴν ἐξώλεσεν ὕδασι πολλοῖς 

Αὐτὸς ὁ παντοχράτωρ; ἕτερον δὲ γένος πόρεν ἄλλο 

ἀκαμάτων ἀνδρῶν, οἱ οὐρανῷ ἀντιφέροντες 
10 Πύργον δωμήσαντ᾽ ἐς ἀθέσφατον ὕψος" ἀπ᾽ ἄλλων 

Γλῶσσαι δ᾽ αὖτ᾽ ἐλύθησαν " ἐπ᾽ αὐτοὺς δ᾽ ἤλυθεν ὀργὴ 

ΑΒΟ. αῖοϊηἷα ἀθ τυπάϊ ἰοἰ 5 ἰδίου 5 Δ ΔΗ 1 4155: π)8 ΤΠΘΙΏΟΓ υδηυ6 δὰ 
ξΕξεγρῖαμι ἃ Ἀοπιδη 5 κυ δοίδπι : αὐτὸ φυϊάσθπι 1 γ15 ὑσὶ θυ5 βθ αι θητ θυ πο ἰθθοτα 

Ρτγοάυσοητινγ ὑβϑ4υε δὰ Οάεπαῖϊ τερηυη; ὑπ εἴδ5 ᾿ρβογυπι οἰυσαῖ, δυρρᾶῦ ἰογιϊο 
8 ου]ο Ἶδαὶ ἱποϊϊπαῖο. ϑογὶρὶα βϑιαηϊ ἃ0 Βοιμλια δυάςο, Ομ γιδιίαπα ἀοοῖγιμα Ἰουος 

ΤΙΣ. Οοάϊοος σοηϑίδηιῖον, Σιδύλλης λό- 
γος ια΄, υπά6 ἢτγπιδῖυγ οοπ]θοῖθγα αυᾶ 
ἄοεοι Βαοῖθηιυ ᾿ἰἰτοϑ, ποὴ οοἴο, ὨυΠ16- 

ΤΑΓὶ 015 856} ῈΓ μἰαουϊῖ. ΗἸς εἱ 4] [Γ65 
βοαυυηίυτ, ἰὰ 661, φυδίπογ υἱ{|π|1 ΠΡΥῚ, 

ταδίογα οοηϊϊηυΐ, ΡθΠ6 ΡΓῸ πὸ Βδροσὶ 
Ροβϑυπῖ, υἱ δυρτα ἀϊεῖϊυπι. υυπὶ νΕΤῸ ἴῃ 
᾿εἷ5 νυϊργαῖα ἀεδϑίηϊ Ἔχϑρ γα, πλδη ξε8- 

ἴυτῃ δὶ {1108 ἀδί ποθ ρ5 51Π1ρ0}1 οὐ ἴον οοαά. 
γο δ πιι.5, Θοβάοτη 6856 4108 ἴῃ 415 
ἸΙΡτὶβ πον. σοαά. ἀϊοοθᾶτηυβ, Υαϊοδιο8 
ὨΘΠΡΕ οἱ ΜοΠπδΔΟΘΠβοΙΣ, 

1. ἩΗοπιογίοα εοὶ νὸχ πολυσπερέων 
ἀνθρώπων εχ [ἰ]ἰαάς, β, 804; Οἀγπ. 
λ, 864. 

2. Οοάά. ἄπληστοι δ᾽ ἔθνεα : ἔλεε 



ΦΙΒΥΓΓΙΝΟΒΙΙ͂ΝΜ 

ΟΒΑΟΌΠΟΒΌΝ 

ΓΙΒΕᾺ ὈΝΡΕΟΙΝΌ95. 

Νίυμπάς ἔεταχ Ὠογαϊπυπι, οἱ Ἰοηρὶ8 οὐτ τ] ΘὨΙ 8 ὑΓ}0 68 
αὐνρυβ Ἱπηυπλογο, οἱ ρορυϊοσαμι τα 1]}1ἃ τηυΐῖα, 

Ουάᾶ ποῖυϑ εἴ θογ688, 4υἃ βροοϊδῃϊ ΥΟΒΡΘΙ οἱ οΥυ8, 
Ιλησυδτυμ ἀϊνγθγϑα Β0Π0 αἰ νθυβα06 ταρ δ, 

5. Αἴ πυπο, 4π6 γΟ}18 ᾿μηιϑίδεϊ, ἔαϊα Δβρεγὰ ρδῃάδῃι. 
Ναιθααθ ποιηϊηυτη ροβιυ8η) σΘΏ85 εϑἱ ἀα]εῖα ΡΥ ἸΟΓΤΌΏΙ 

Ῥηανῖο, παι] ἴβααθ τλϑ] πὶ βομυδ ΟΌτγαϊτ ἀπ 415 
ἴρβ86 Ροΐδθῃ8 γε ἀομληι5, ἴὰπῸ δἰΐοσα οσουῖ 
Ὀυγὰ Ποιμϊπιη Β0Ρ00165, 4. οεἰυπ ἴθμάθτγα οοηΐγα 

10 Αὐδᾶ, ΠΘΙΆ8 ! τὐΓΓΙΠ ἴῃ ῬΓΘΟΘΡΒ ΘΥοχιῖ : δῖ 1}}18 

Οτὰ νᾶρο8 οοη[ι88 ΒΟ0Ώ08 ΟΥ̓ΘΡΌΘΓΘ, 5 πη] 46 

ἱηποῖο (δηὶ νἱάε 1}». ΧΙ, 85, Ξ.αᾳ., 282), ἃς, πϊ51 [Δ}}} πὰ, ἃ ΠΟΒΙΓΙ5 ὑγδηβἤιρα 
δι. γ4, ργρῖϊο οογῖα ΑἰἸοχαπάσγιηο, 4υδηλ ΟΥΡΊΘΙη ΟὈΊ 4116, 56 ἴῃ ἢπο ργ βογ ἷπὶ 

᾿ἰργὶ ΧΙΥ͂, ρτοάϊι. Οοπίεγ Ἐχουγβιπι ποβίγυμι Υ, οαρ. 18. --- 1, 54ᾳ4ᾳ. Ἐχογάϊιη,. 

“- θ, 444. Ῥεῖπια φεπίυπι ἱπουηδρυΐδ. --- 

ὨΟΒΟΟΙΤ. Εἰ δἷς ΡΑΓΠ ΟΣ ἴῃ πος δεαυδηιὶ- 
δυχυθ ΠΡτῖ8, φυδουμαυβ. ἃ πι8115 ἃ1- 
ψοῦδ δάὐλτυγὶ δΌγλι.5, ὨΟΘΓΑ οσυπῖ, ΠΟῚ 

8] δὴ, συοά βοιμϑὶ τιοηυ 856 58118 5ἱϊ. 
5. (οἀάὰ. ἀλλ’ ἅπερ ὑμῶν. 
ἽἼ. Οοάά. γενεὴν πενίην. τὸ πενίην, 

φαοὰ ΒΑγρδγυπι εθῖ, πιυϊῖα Ροϑεῦπὶ ἐχοο- 
εἰϊατὶ : πορὶθ μδοϊθπυβ ρμἰδοεῖ δειλήν εχ 

ΗΡγο Υ͂, 415. ειπάθ ὕδασι πολλοῖς 58- 
5 651 δὲ Ὀ.}ΠἸπυτα : οἷγ. 1, 248 εἱ 319. 

9. Οοἀάά. οἱ νεῖ οὗ οὐρανόν, πἰδὶ φιοὰ 
ὑηυ8 οὐρανῶν. θυοῖι5 γΟΓΘ115 εχ ἰ, 814. 

10. ὑοἀά. δομήσαντες (516) ἀθ. ὕψος 
βἷ'πα ἐς. αἷγ. ΠῚ, 91, 544. 

11. Οἷν. 1, 18, υθὲὶ ποβίσγα ἴαϊε οἱ πὶ 
Ἰοςῖῖο ἐπὶ δ᾽ αὐτοῖς ἥλυθεν ἄτη. 

᾽ 



Φὺθ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ ΙΑ. 

Ὑψίστοιο Θεοῦ βεθολημένα, κάππεσε πύργος 
ἄσπετος" οἱ δὲ χαχὴν γὰρ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἔριν ὦρσαν " 

Δὴ τότε καὶ δεχάτη γενεὴ μερόπων ἀνθρώπων, 
τι Ἐξ οὗ ταῦτ᾽ ἐγένοντο μερίζετο γαῖα δ᾽ ἅπασα 

ἀλλοδαπῶν ἀνδρῶν καὶ παντοδαπῶν διαλέκτων; 
ἀριθμοὺς λέξω, καὶ ἀχροστιχίοις ὀνομήνω 

Γράμματος ἀρχομένου, χαὶ τοὔνομα δηλώσαιμι. 

Πρώτη δ᾽ Αἴγυπτος βασιληΐδα δέξεται ἀρχὴν 

Δ0 ἔξοχον ἠδὲ δίκαιον" ἔπειτα δὲ φῶτες ἐν αὐτῇ 
Πολλοὶ ἐπάρξουσι βουληφόροι" αὐτὰρ ἔπειτα 

ἄρξει δεινὸς ἀνὴρ χρατερώτερος ἀγχιμαχητὴς, 

Οὔνομα δὲ σχήσει τοῦ ἀχροστιχίοιο τὸ γράμμα, 
ᾧαάσγανα δ᾽ ἐχτανύσειε κατ᾽ εὐσεδέων ἀνθρώπων. 

45' Σῆμα δ᾽ ἐσεῖται ἐχεῖνο μέγα τούτου χρατέοντος 

Γαίη ἐν Αἰγύπτῳ, ἥτις, μέγα κυδαίνουσα, 
ὀλλυμένας ψυχὰς λιμῷ τότε σιτοδοτήσει. 

ἀντολίην θρέψει ἠδ᾽ ἀσσυρίων γένος ἀνδρῶν 

Αὐτὸς δεσμώτης ὁ δικασπόλος " οὔνομα δ᾽ αὐτοῦ 
30 ἶσθιν. .. «. μέτρου δεκάτου ἀριθμοῖο.. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν δεχάπληγος ἀπ᾽ οὐρανοῦ αἰγλήεντος 

ἥξει ἐπ’ Αἴγυπτον, τότε σοι πάλι ταῦτα βοήσω. ᾿ 

, Αὗ, αἴ σοι) Μέμφι, αἱ, αἷ, μεγάλη βασιλεία, 
ἐξολέσει λαόν σου πολὺν ᾿ρυθραία θάλασσα. 

320 ἔνθ᾽ ὁπόταν λείψωσι πέδον πολύχαρπον ὄλεθρον 

. Λαὸς ὁ δωδεχάφυλος ἀπ᾽ θανάτοιο χελευσθεὶς, 

Καὶ νόμον αὐτὸς ἄναξ δώσει Θεὸς ἀνθρώποισιν " 

Ἑδραίοις δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα μέγας βασιλεὺς μεγάθυμος 
ἄρξει, ἀπ᾽ Αἰγύπτου ψαμαθώδεος οὔνομ᾽ ἔχων τι, 

“19, «,΄κᾳ. εγριὶ δυϊΐίχυο ἀοπιπδίϊο. --- 22, 564. ῬΠαγδο, ουὐὰβ ρτίσρα ἰἰξεσα ᾧ 
ἰῃ υοοῦ φάσγανα ρῥγτα]υςεῖ. --- 29, 54. Φοβαρυδ, ουὐυ5 ργίπια ᾿ἴοσγα 1, πυπιοστις 10. 

12. Οοἀά. βεδολημέναι, ργεῖεῦ ὑηυ πὶ 19. (οαα, βασιλίδα δέξετ᾽ ἀρχήν, υδὶ 
αυὶϊ βεδολημένα, υἱ ποθ, ργᾶνο ᾿ἰἰσεὶ δθ- ἰδηλθη πὑηυ5 δέξατ᾽. 
᾿ϊδλο. Ῥαΐδπὶ δυΐεμι πες νὸχ ἀποῖα αὶ 2128. Οοἀά. ἀχροστιχίον. 
εχ 1, 10. θεϊπαθ χάππεσε, ποῦ ΡῥΓῸ χα- 24. ΑἙΓΟΒΈΟΒΙΙ οαυ8ὰ ἢὰς δἀάμυοῖδ ἐπὶ 
τέπεσε 5εἀ ρΙὸ χαὶ ἔπεσε νοὶ] χάπεσε, γὸχ φάσγανα, εχ ῬΠΔΙΔΟΙΪ5 ὨΟΙΏΪΠΟ. 

816 οοηβοῖυπι οἱ, αἱ χἀδδαλεν, ᾳιῃχηΉο δὰ 25. Οοἀά. ἔσται εἴ ἐχείνῳ. Αἴγ. ἱμέγα, 
Οἰϊπλ ἴλ]90 ἰερεθαῖυν, 1, 80.Ὁ.. ΧΙ, 12, 214: ΧΙΥ, 98, εἰς. 

14. ΕΧΤΙΙ, 108, εἴ ποῖα ζεοπεσγαῖϊο- 28. Οοὐά. ἀντολίη. 

Ὠυπὶ πυπιοῦυτῃ δυμπχάστῃ ἀοπαείυτι, 80. Οοἀὰά. ἴσθιν, δ]1ὶ ἰσθίν, υἱτυσοφυς 

16. Εχ ΠΙ, 1060, εὐ ὙΠ, 5. Ῥδύθδγο. ἸΔΟΌΏΔΙΩ ΟΣΠΠ65 οδιράδη 4υδη) 
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ἴησταϊι ἴγὰ Ποῖ νββθιλθηβ, 4υὰ τπαχί πιὰ ἴυστὶϑ 
Οοποιαιι: Ρ8ὶ δόῦβῃι ΠΟΣῚ 86 ἸΏΟΥΘΓΘ ἴπ} ]Τυχὴ᾿ 
Ἔχ 110 ἀδοϊπηυχη ΘΟΡΙΐ τοῦ 1018 ΒΥ Π1Ὼ, 

18 Ροβίχυδπι ἀἰβρεῦβὶ ρορυ]δ, ἀϊνίδδαδ ἴογγα δϑῖ 
ἴῃ νδγιὰ5 Βοπιληθηι ἰἰηρια5, ἃς Ρἰατίπια ΤΟΡΊ8, 
υογὰπι ̓Ρ805 τοίογαμι Πα ΠΊΘΓΟβ, αἱ ργῖπια ΒΟΠΑΡΙΪ 
Ιλῖοτα, χυοάχαθ 800 5βἰρῃδῃβ ἀἰβογι πλὶπ 6 ποιλθῃ. 

ῬΡΙΠΟΙ͂ΡΙΟ ββΥριυϑ Γαβηὰπὶ 510 ρυπηᾶ οαραββοῖ, 
30 Ὗ᾽ ἀομπλπμδη8β 80 [0Γ6 : τερεῖ Ζυδπι Ρἰαγίπιυβ οΓάο 

Ἀεβῦπι ΘΟΠ51110 ργιϑιδηϊαπι εἰ πιθηΐθ βαρποὶ. 
Η!8 χυϊάδπι ἀοοεάδι μ6110 πιθίπθπάυβ οἷ ἀγηλΐβ, 
Οὐ 8 ΔΟΓΟΒΊΟΒΙΟ ΠΟΙΊΘη σᾶρα : ραβοδῖ ΘὨΐτΠη ΤΕΧ, 
Ῥαβοαδῖ ἱποχρίοἴοβ ᾿υϑίοτιμι οι θ8 δη8685.. 

25. Αδὶ ἴῆρϑῃβ {1}0 βίρπυπι ταρῃδηῖα νἀ θθὶς 
ἜΡΥΡΙΙ 16}}ὰ5, χαδ ἔδυ! 18 ἈΡΘΓΘ Ἰοστ 
Οογροσα πλι]1 δηγα βογναθὶὶ ΡΘΓαΙα, Ζαυμῃ νἱν 
ΑΒΒΥΓΙΒ ρΟρυ]βαὰ6 ΟἷΡ05 ἱπιρεηάθι δοΐβ 
(δρινιβ φαομάδπ, ἰαρπι πὰς ἀγθίϊον : Π]]| 

ὅ0 Νοιηεη οσγὶϊ, ἀβοῖπι! χαοά πηοηβῖγαϊ ΠΠτοτὰ ΒΡ]. 
Αὐ χαυπὰ πιᾶρπὰ ἀδοθπὶ ἀ6 σοῖο να ποτὰ ᾿ου γάτα 

ργριῖϊ [δγῖϑηϊ, ἰλθγασα ὉΡῚ τ4}1ἃ θοῦ : 
νὰ ἘΡῚ, νῶθ, γαρηβ οἸτπλ ο6] ΕΒ ουγί πα ΜΘΡὮι ; 
Οἴνο8 αυ!ρρα ἴὰο5 ἈΌΡΓΙ πιατὶβ ορυαθὶ ἀηάα. 

ῶὃ Ηἰἴπο υν]᾽Ὰ ρεπβ Ὀίββθηδ, Πθοὸ πηοπβίγαηϊθ, ἔδγδοὶβ 
[λαυθγιῖ ἄγνὰ 50]1, [818}1ἃ τιιγα, πΠονδηα6 
ΤοττΊσθη}5 ἰθρότα δυτα]αγ Γαχ 'ρ56 ΒΌργθιη8 ; 
Ταπι τερεὶ Ἠεργααπι ργοίθιι νἱγ ρταμά!)υ αυ518 
ΟἸάαγιβ, 0 βργρίϊ ποπιθὴ αὶ ἀποεῖ ἀγθηῖβ5, 

-- 91,544. θεοθπι ργριὶ μἱασα : τῆᾶγα Ἀυ τυπι Γιϊυ Γι “Ἐργρις [υποϑίτιην. --α 
85, 544. Ἐχίτυ5 ΡΟρΡῸΪ δαηςοῖ! οχ Εργρῖο, ἀυςα Μοβο. --- 

ΠῸ5 ΘΧΒΙρεπῖοβ. Εἰ [45 χυϊάοπι εβὸῖὶ 832. ΕΧ ΥἹΙ, 111, εἱ οἵτ. ἰηΐνα 108, 
διι5ρΊοαγὶ γ6] ἐστίν νοὶ] ἔστιν οχ ᾿ίργο 119, εἴς. 
ὙΠ, 121, πὰς ποΡὶ5 ο] πὶ βυισουττοθαῖ 84. Οοάά. ἐξολέσειε. Οἵἴγ. ουτηάσπι 
ἐστὶν Ιώσηππος, [ογοηΐα 86η5., ταΐη8 νογϑι, Ὗ, 190. 

ἴδιαι ἰεγοηῖθ αδι 5᾽ ΟΥ}]ΠοῸ, χυὶ νυ ΐρὸ 35. Οοἀά. ἐν δ᾽ ὁπόταν. 6 β6η5ὺ {Π], 
ῬΓΟΡΓΤΊΙ5 ποπλῖηῖθι15 Δ πιϊποῖ. 248, 5η{. 

81. Οοάά. ἀλλ᾽ ὁπόταν ὁ δεκάπληγος, 86. Απ τηο]ϊιις ὑπ᾽ Ἄθαν. 1 [{5141ἰ1|5 
τη ]6, ἀατιπὶ ἔεπι! πίμτιπι ἢ} 18 νοοῖβ δο- αυΐρρε, εἴ εἴτ, ΠῚ, 588. 
ἴυπὶ 5ιῖϊ ἰπ δι: ἜΓδῖ ἰφίτγ 58] 16 16- 91. Οοἀά. καὶ μόνος αὐτός. 
ξεπάμπι ἀλλ᾽ ὅταν ἡ δεχάπλ, 49. (οάά. ἀρξει ἐπ’ Αἴγυπτον. 
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ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ Ια. . 

Ψευδόπατρις Θηδαῖος ἀνὴρ, Μέμφιν δ᾽ ἀγαπήσει, 

Δεινὸς ὄφις, καὶ πολλὰ φυλάξεται ἐν πολέμοισιν. 

[Δωδεχάχις δεκάτης δ᾽ ἐπιτελλομένης ] βασιλείας 
ἵἔπτ’ ἐπὶ καὶ δεχάτης [εἴως] ἑχατοντάδος, ἄλλων 

Παντ᾽ ἐπιλειπομένων, τότε δὴ Περσηΐδος ἀρχή. 

45 Καὶ τότ᾽ Ἰουδαίοις σκότος ἔσσεται, οὐδὲ φυγοῦνται 

Λιμὸν καὶ λοιμὸν δυσανάσχετον ἤματι χείνῳ. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν ἄρξῃ Πέρσης, καὶ σκῆπτρα προλείψη 

Υἱὸς υἱωνοῖο, περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, 

Εἰς μούνας πέντε τετράδας, [ ἑκατὸν δ᾽ ἐπὶ ταύταις ]; 
᾽ 

Ἐννεάδας [ τελέσεις] ἑχατὸν, χαὶ πάντ᾽ ἀποτίσεις " 

Καὶ τότ᾽ ἔσῃ Πέρσῃσι λάτρις Νήδοισι δοθεῖσα, 

Πληγαῖς ὀλλυμένη διά τε χρατερὰς ὑσμίνας. 

Αὐτίχα δὴ Πέρσαισι καὶ ἀσσυρίοις χαχὸν ἔσται, 

Πάσῃ τ᾽ Αἰγύπτῳ. Λιβύῃ τ᾽, ἠδ᾽ Αἰθιόπεσσι, 

Πᾶσοί τε Παμφύλοισιν, ἰδ’ ἄλλοις πᾶσι βροτοῖσι. 
Καὶ τότε υἱωνοῖς δώσει βασιλήϊον ἀρχὴν, 

Οἱ πάλι πορθήσουσι γένη) πολλοῖς τε λαφύροις 

Γαῖαν ἀφαρπάζοντες ὅλην, μὴ συμπαθέοντες. 

Αἴλινα θρηνήσουσι λυγροὶ παρὰ Τίγριδι Πέρσαι" 
θο Αἴγυπτος δακρύσει, πολλὴν χθόνα δ᾽ ἀρδεύσειεν. 

Καὶ τότε σοι, Μηδία [γαίη], κακὰ πολλὰ ποιήσει 
ἷνδο Α λύ λξ 2.ϑ Ν ΄ ,͵᾽ » ’ Ἵ γενὴς πολύολύος | ἀνὴρ |, ἄχρι πάντ᾽ ἀποτίσεις, 
σσα πάρος πεποίηχας ἀναιδέα θυμὸν ἔχουσα. 

-- 42, 3544. ργριὶ τεροβ ΟΧΧ ["] ρὲὺ ββρουϊα ΧΥ̓Ὶ [9], ροβῖ 405 γέρῃυτῃ ἱπεὶ- 
Ρίεῖ Ρεγβάγυπι { ος αιίάσπι Ἰοςο, τ πο 56πι6ὶ ἢ ΘΙ: 0. }}1}018, Οὐπὶ ΑΞΘΥΤΊ5 Π0η- 

[ὈβοΥυ τὰ]. --- 45, 564. δυάτὶ ἃ Ῥευβ5 [1ὰ οϑὶ, Ὁ Αϑϑυτ 15, } τη816 Ὀλυ 81]. ---- 4, 544. 

Βοπιϊηδῖῖο Ῥογβασιιπὶ [ἰὰ δβὶ, Αββϑυγίογιπι) : ἤη15 δι 10} τόρηὶ ροβῖ αἱ ἰπλυ πὶ 116- 

τοάρῃ | ϑοαθεϊδῃ}]. --- 49, 5464. δυάιογαηι βευν 5. ῬῈΓ ἀηη05 ΟΧΧ [ποπὰρῈ ἰῃἴ6Γ 

40. ΕΧ ΤΙ, 420. 
41. Δεινὸς ὄφις ἴῃ Ῥοηδπ ρᾶτγίθ ἢϊς 

ΦΌΩΣ: ἴῃ σοίοτὶς γ ΓῸ ἢ γὶβ ποη ἰϊᾶ : 

εἴν. Υ, 29, οἱ ΧΙ, 81, 264. 
42, (οἀά. δωδεκάτην δεκάδος δὲ πε- 

θιτελλ. β. : 564 τπηιι.5 περιτελλομένον. 
48. Οοάα. ξως. 
44. Οοάά. περοσίδος. 
ἀδ, Εχ 1Π], 205. Μαϊοραὶ νυν ἀοςσῖιι5 

Εγιθα]. καὶ τότε Ἰουδαίοις, οἱ τροῖο : 
τηᾶρὶ5 φυρρα δΙΡΥΠίπυμ), αὐ ΤΥ, 127; 
Υ, 462, εἰς. 

48. Ηδθυ Νοβῖον. ο]» οσι]οβ Ἰοσυπὶ 
Ερτὶ ΠῚ, 399, Ἰἰοσῖὰ οἱ ἱπιοϊϊδοῖι ἀϊῇ- 

ΟἹ] (ἀ6 τὺ 05 πλι ἴα διὸ Ἰοοο εἴ ἴῃ 
μευ) 5 νο]. Ὀτ αι ϊοῃ6), δ], ργο υἱῶν ὧν, 
Ἰεσεθαὶ ἴῃ σοάϊςα δυ0 υἱωνῶν, ὑπά6 'ρ56 
υἱωνοῦύς ᾿πίγα ΠΟΙ 56Π16} θυ γα ῦ, παοάο 
« μοβίθγοβ » β σῃ!Πςαπ8, τη « δυάε- 
08», ἢ)ς φυϊάδηι ἀρογῖθ εἰ τἰπνι5 δυάαϊοὶ 
ΓΟΡῺΪ ΠοΓΟΒ ᾿η16}Πρϑπάιϊι9 δεάεοϊδς. 

9. (οἀὰ. τὰ ἢπο, δεκατεύσει δὲ ταύ- 
τας ; ΠΟ5 εἰσι Π|4116 ΤΟΥΤ'., 40π|πὶ ἐπὶ ταὖ - 
ταῖς νἹ ἀογοπ.}}8. 4}185 4υοηι οἴ ΡῸΓ ἰἸο5 
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4άο Μροηιϊίὰβ ραϊγιδπὶ ΤΉ ΘΡα5 86 ῬΘΠ118 ΔΙΠΟΓΘΠῚ 
ΝΠΙΔοῦΡ, ΒΟρΘη8 ναοῦ, δ ἀὔχ ἸΠΟ] 15 ΔΥΤΏ]5. 

Ουυπι ἐδοῖε5 ἀυοάεσπα νοῖὰβ ροβὶ "ϑσηᾶ ροϊεδίδϑ8 
ϑορίϊπι εἴ δά ἀδοιηῖ ἤη6πὶ ἀγα δ δΕΥ], 

ΘΌΡ]Α115. 8118, ἀομηηδῖῖο Ῥεγβιοᾶ βυγρεῖ. - 
45 Τυης οἱ Τυἀε 18 ποχ ἱπρταεῖ ἴσα, πεαὰθ 1110 

Τειρογα νι αν ΠΥ ροβίθπινα [ΔΠΊΘΠνΘ. 

Θεά Ζυσπιὶ Ρεγϑα ἀἀθ1: ἰορ65, ΒοΘρι:ΓυΠ]786 γα] η4αεῖ" 
Ναϊἴοτγιπι Ἔχῖγο 8, ΘυΓσ ἢ ν ΘΓ 0.8 ΠΟΥ Β, 

(θηῃΐαπι ἃς ν]ΘΘΏΟ8, ΠΟῖι ἈΠΊΡ]18, ΟΥΒᾶ ΡΘΓ ΔΠΏΟΒ, 
50 Ῥοπίηαδπι 5θροἶα Πόνθιη ΘΟΠΊΡ]ΘΥΟΥ5,), ΟΠΊΏΙᾶ 50]Υ68 : 

Ἑαάπμ Ζαρρα ίεγεβ, Ῥευβὶ5 Νβα!βαὰ6 βυρδοῖδ, 

ΘοΓΥ πὶ, ρἰαρά5]. 6 στᾶνθ5, οἱ ργῷ ᾶ ἀαΓᾶ. 
ϑ6α τιοὸχ Α55ΥΓγ1}18 ΡΕΥϑ 546} 6 πιὰ] Ἀβρεσϑ βϑυγρθηϊ, 

 Έργρῖο 5ταὰ!, οἵ νοθὶβ. Αἴγὶ ] ορ σα, 
δῦ ΟΡ 18, Ῥαρἢν]!, διπλὰ] οπηῖθιι8 ἀηά! 46 ἸΕΓΓΊΒ. 

ἈΦρΊα ργορηδῖ 8 ἴὰ πο οϑὶ σθαι! υγα ροϊεϑβίδϑ : 
γαϑβιαθιυηῖῦ ΓΌΓΒ.8 ρορυΐοβ, ἀθαα δ ΟἸΔΏ 5 ἈΡΤΙΒ 
ΑἸαρὶα ἔεγθηϊ Βρο] τα, δὲ μ.}}} 18 π2 ρΆτοογα αἰβοθηῖ. 
ΕἸεΡαπὶ ἤθὰ ! ῬΘΥΘ: ΠΟΥ ΡΓΌΡΘ ΤΊρΡΤΙΑΙΒ ὑηα 88: 

θο ΕἸορῖς οἱ ργρίαπ, ἰΔογΙπιίδα 6 ̓πιπιοσϑὰ πδῖδθΙ. 
ἽΜυϊια δἴαπι, πιαΐα τ]ὰ ἔδγοι ΠΡῚ, Νεαϊοα τ6]]5, 

Ι͂ηΔὰ8 ἤοτηο ἰοουρ]68, ἀοηδο ρΐεπα οπλῃϊα βοῖνᾷϑ, 

Ους βυπὶ ἰδοῖα 1101 οοπῖγα [8 δίψυθ ρυάοτθηι. 

ϑαεάροια οἱ Εβάγιθ ἰθιηροσᾶ ΟΥΔβΒ: ΟΥ̓ 018 Π11Π|61]5]}. --- 58, 8564. Β6}}]Δ ᾿πῖοσ ροηῖοϑ 

ΟἸΒΏΙΡΕΠΔ5 : ροϊοηῖα δυάεοτιτῃ [γΡο51 Επάγδι ] γεάϊνινα [εἰ χυϊάθια δυάαϊοα ἰαοῖδ- 

110Π6 ταϊγιηλ αιιδηζιτη διοῖα ]. --- 61, 544. Μοΐὶ [ἃ ὁδὶ, Αβουγὰ, ἃ ΖΦ ΠΙορίθιι5 

ἱ υνἱ οἰ οεῖ ἰὼ Ἔξυρῖο ἀοπιμδηῖθιι5 } ΟΡ Γαδδὶ ρῈΡ ἀππο5 ΟΥ̓. -- 

ΡΓϑογτἰ πὶ ΦΔίΌΟΥ ἸΣΠΓΟΒ 1 ὙΘΥΘῸ5 ἢπα 
Ροβιτυτ ᾿Ἰ06 ΠΕΠΊΘΓΔΠΑΪ 56 1158. 

80. Οοἀά. τελεθείς. ΕἼΠῚ5. γΘΓ81}5 ἴῃ 
ΘΙ ΡΥ ΠΠπἰ6 ἰγεχυθηῃς οσσυτι, Υ, 190; 
ΨΙΠΠ, 129, εἴς. οι ρο ἢ ]δίτιῦ δυΐδτι δ ιερ8, 
Ἰϊσοὶ αἴ8θ)89 εἴ ἱπποηηπαῖα, κἰουϊ 8}185 
ΠΟΏ 4616] ; οἱ 8ὶς αἰϊσιιαπᾶάο Ἀοιηδ 8.}- 
αὐάπυν, 11,380; ΧΙ, 214,, οἷς. 

52. [π ἤηςσ, οοὐά. ὑσμίνης. 
54. (οἀά. λιθύῃ τῇδ᾽ αἰθ. : σοττοχῖῖ 

Ἐσιθ 116}. 
55. (οὐά. καὶ πᾶσι παμφ. Λῃη, 5'ει 

ΠΙ, 209, Καρσί Ἰορᾶ5 Ργὸ πᾶσι» δο ἀ6- 
᾿ηἀς, τοσθημόταπι το, Παμφυλίοισιν ἢ 
αυοά ἢϊς φυϊάεπι τηΔ] ἰπ|115. 

89. ΕχΧ ΥἹΙΙ, 64. 
61. Οοάἀά. μηδία τέῃ γε} τεῇ. Οομΐεῦ 

Κέλτι γαίη, Υ11, 105, οἵ ἴΔ}14 ραββῖπι. 
62. ἀοἀά. ἀνήρ ποῃ δα)εηϊ. Μἰπὶπις 

δὐΐολ ἀυδίιπὶ οδὶ ϑαρδοοποῦι ῃἷς ἀ6- 
βΙΏΔΓΙ : Υἱὰ6 ποῖ. 

62, 34. Πάντ᾽ ἀποτίσεις ὅσα, κ. τ. λ., 
ἀἸοοηαὲὶ ἰοττηᾶ οϑὶ ἴῃ ϑΙΡΥ}} 115 υἰοϊ δῖα, 
"Υ, 191, εἴ δῶρα. 
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Αἴ, αἴ σοι, Μήδειον ἔθνος, μετέπειτα λατρεύσεις 

6ὅ ἀνδράσιν Αἰθιόπεσσιν, ὑπὲρ Μεροειδέα χῶρον " 
4 ΄ Φ 4 4 φ - 

ἔἴπτ᾽ ἐπὶ τοῖς προσθεῖσ᾽ ἑκατὸν λυχάθαντας ἀπ [ ἀρχ ῆς 

Πληρώσεις, δύστηνε, καὶ ὑπὸ ζυγὸν αὐγένα θήσεις. 
Καὶ τότε κυανόχρως πολιοπλόχαμος μεγαάθυμος 
Ϊ Α Ἂν ͵7 ᾽ὔ Δ , Ἁ 

νδὸς ἄναξ μετέπειτα γενήσεται, ὃς χαχὰ πολλὰ 

Θήσει ἐπ᾽ ἀντολίης διὰ χρατερὰς ὑσμίνας, 

Καὶ σέ γε λωδήσει, μᾶλλον παρὰ πάντας ὀλέσσει. 
ἀλλ᾽ ὅταν εἰχοστὸν [καὶ ἔτος] δέκατον βασιλεύσῃ 
Ε ,, δ" ᾿ ὃ ͵ ,ὕ δὲ ὦ ᾽ - 

πτ᾽ ἐπὶ χαὶ δεχάχις, τότε δὴ βασιληΐου ἀρχῆς 

Πᾶν ἔθνος οἰστρήσει καὶ ἐλευθερίην ἀναδείξει, 

Λείψας δούλιον αἷμ᾽ ἐπὶ τρεῖς μονάδας ἐνιαυτῶν. 
ἀλλὰ πάλιν ἥξει, καὶ ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα θήσει 

Πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων χρατερῶς πάλιν, ἦ πάρος ἥεν, 

Δουλεύων βασιλεῖ, καὶ ἑχουσίως ὑποτάζξει. 
ἔσσεται εἰρήνη μεγάλη χατὰ χόσμον ἅπαντα. 

ϑ8ο Καὶ τότε δ᾽ ἀσσυρίοις βασιλεὺς μέγας ἔσσεται ἀνήρ᾽ θ ἱ 
ἄρξει, χαὶ πάντας πείσει χαταθύμια βάζειν, 

ἅσσα Θεὸς νουίμως διετάξατο" καὶ τότε τοῦτον 

Φρίξουσι πάντες βασιλεῖς χομόωντες ἀχωχαῖς, 

Δειμαλέοι καὶ ἀναυδοι, ὑπεομενέες [τε σατρᾶπαι] 
Τούτῳ δουλεύσουσι, Θεοῦ μεγάλου διὰ βουλάς. 

Πείσει γὰρ τά [τε] πάντα λόγῳ, καὶ πάνθ᾽ ὑποταάζξει " 
Καὶ ναὸν μεγάλοιο Θεοῦ, καὶ βωμὸν ἐραννὸν 

Αὐτὸς δωμήσει χρατερῶς; εἴδωλα δὲ ῥίψει, 

Φῦλα δὲ χαὶ γενεὴν πατέρων χαὶ νήπια τέχνα 

9οο Εἰς ἕν συγχουίσας, οἰχήτορας ἀμφιθαλεῖται. 

- 68, 5444ᾳ. ᾿πάϊ!5 τὸχ [ϑαθασοῃ δὴ ΤΠδτδοδῦ] ταλ] 08 ΔΠΠΟ5 ΓΟΡΠΔΡΙϊ, Γεργοβϑα 

ΓΙΘΠΣ 86 ΠἸ0Π6. --- 19, 54ᾳ. Ῥᾶχ ΡῈ ΟΥΡθπὶ ἰογγάσγιπι : Γοριὰπι Ρίυπι οἱ [Ὁ] 1χ, 

66. (ἰοἀά. προσθείς νεῖ πρόσθ᾽ εἷς, οἵ 
ἰπ ἔπε οἴμηα8 ἀπ᾽ ἄρχτον. Ὠοχηϊπαῖ! ἢ 15 
ΖἘΛδιορίοξ ἴῃ Αϑεγγία σρδῖίίυπι ργοιονεῖ 
Νοεῖογ 'ἴῃ ΟΧΧ δῆποβ, ᾳυθ πὸ ἰῃ ἘΕδΥρῖο 
φυϊάση ρ]υ9 ΧΙ, ἀϊιγα566 ἰογυγ. 

61. Μείγυμπι ἴῃ πηράϊο νοῦϑὰ Ἰδβοταὶ, 

δε ἤοη ἰπϑυεῖο 85:}}}}}15115 υπτῖο : εἴν, ἔχο, 
ποβῖγ. ΥἹΊ, οδρ. 10, ραρ. 610. Εἰηΐβ νϑὺ- 
505 ΓΟΟΌΓΤΟΙ Ἰηΐγδ, 10, οἱ ΧΙΥ͂, 808, εἱ 

αυϊάδι εὐπὶ δοῖ νἃ 5θρῖυ8 ἔογπλα θήσεις, 
ΡΓΙῸ χιιδ προ] ὰ8 11}. ΠῚ, 448, θήσῃ. 

08. Οοἀά. χνανοχρόως : σοτ. ΕτΊςά]. 
ΑἸτον ἰς Ἰμορ8 ΡΥΡΙΪ τὸχ ἀσϑιρηδ- 
ἴὰν (ΤΙάταοὰ νἹἀεἰϊοεῖ δεὰ Τάγδοις), ἀς 
400, αἷ βιιργὰ ἀς δαδοομο, 62, 544., νὰπᾶ 
ΠΟΙΏΠ 501 1 Νοβίον. 

10. Απ διά τε χρ. ἢ δεά νἱὰδ βυργα 
ποῖδία δά 67. 

12. Οοαὰ. εἶχ. ἔτος καὶ δέχ. ἢ6 πᾶς 
ΔΠΠΟΣΊΙΙΙ 5 ΡΡυϊαῖϊοης νἱὰθ ποῖ. 

18. Αη καὶ δεχάτον, 500]. ἔτεος ὃ 

14. (οἀά. ἐλευθέριον. 
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γα 10], νὰ, ροι5 Νίεάα, ἀϊὰ 5} γη1888 7466 15 

βδλιθμιοραμα ρορυΐϊο Δεγοθη ΒΌροῈΓ ἅγνὰ θηθηῖ!, 
Πυπὶ βερίθτῃ οθηϊαπη 4.6 0 ΟΥΙΡΊΠΟ ἀυ χα 115 ΔΏΠΟΒ, 
γιμο]α ὑγρὰ ἢ5 Ἰην 158, ἸΡΌα. 6 ΟρρΓο588 ΒΌΡΟΣΡΟ. 

Ταῦο ἅ]14018 ἔχσβοο ναϊτα σδηϊβαας σΆΡ1}}15 
Ἀοχ [πᾶ νεπϊοῖ. υοά που σϑηὰβ 1116 πιά ον 

πο Β6|1ὰ ρεδὶ οἱ ρυρῃδϑ ρορυ]!5 ἰηἤίρσει οοἱ5 Ὁ 
76 νϑῖῸ ᾿ὨΡΓΪΠλ15, ἴ6 [ὈΠ6ΓΘ ρογά δῦ Δσογυο. 
864 χυυτ ΥἹρίπι! αἴααθ ἀδοθηι Γορτανοτιὶ ΔΠΠΟΒ, 
Ετ βερῖθπι, γυγϑυβααθ ἄθοθπι, θη τορὶὰ νιποΐα 

Ἀυπιρεγα ρ᾽] 6 5 ΟΠΊΏ18 ΠΡΟ ΘΟΓΔΙΪ ἈΠΊΟΓΕ, 

Ν“, ὅ ϑοΥν ΠΟ ΠΊ486 νεῖ8 1Γ65 ἀειγθοία Ὀ1Ὁ ἢ ΔΏΠΟΒ. 
ϑ6α τεῖτο νϑηϊδῖ, Γυγβαβαια Οὔποχία ἤδοῖοι 

Οο11ὰ Ἰυρο σθῃ8 560Ὧ15, οἴ ἈΒΡΟΓΙΟΧΆ ΒΌΡΙΡΙι 
Ουδπι ῥΓΊι5, ΔΟΟΙΡΊΘῺ8 Ὁ] το γερὰ] 6 Θαρ βί Γι ἢ. 

Τειρυ8 οσιῖ, ἰαῖο Ζαυπὶ μᾶχ ἀοιμιπα τυ " ΟΥ̓. 
80 Ετ ἴὰπο ΑΒΒΥΓΙ5 Ἰπροηεῖ ᾿υΓᾶ ΒΌΡΕΟΓΙ5 

Ἀεχ πιᾶρτι5, σοροῖι6 ΟΠΊΠ65 μιὰ ἀἴσογθ νεγθᾶ 
Α΄ Ἰερεπὶ βθγναγε θεὶ : 500 ππη 05. 1} πὶ 

ἴῃ 50}}18 Γερ 8, ἔγοηΐδπι ἀιδάθηγαῖα οἰποῖϊ, 

ῬΑ]]Θμῖ68 πιυῖ 4α6 ἸΓαπηθηῖ, ΔΙ ΠΠ406 βαῖσαρε 

ΟΎν "10 οᾶρυϊ ᾿ἸηΠδοϊθηϊ : δᾶ 858 ΤΟΠΔΗΓΙΒ. 
Οἰημῖα πᾶπὰ νογρο βυθιρσοῖ, ΒΡΊΖᾺ6 οἸμηϊᾶ βαθεῖ. 
Τυπι πιᾶρπΐ ἀθ  αῦγα Π 6], βϑδποῖί]ας νϑγεηάδηι 

Ἐχβιίγυδῖ Δ[1Ὰ718 πιο] 6), 51: πλα]Δογααὰς νὰπᾶ 

Πε)ιοῖθι : 8πλὰ] οἴῆπα σφ η08, ὨδίοΒ416 ρΔίΓΘΘ4068 
90 ὕ]πάϊααο οΟἸ]δοἴοβ πο υαἀδὶ πιο! ὉΠ]8. 

Ῥρδίδαιια Αβϑυγὶ 15 δεοοδρίαπι, 8 ΟΠ ΟἢἾ8 ὨΘΙΏΡ6,, Οὐ}8 ΠΠΙατὰ Σ ΔΙρμαθυεῖ! ἀδεϊγᾶ 
οεῖανδ, τὺ 5 200. -- 

15. Θρίδτγοιιν ἴῃ πουῖγο λεῖψαν : 56 
ταθηάμμ ᾿ος 65ὶ 3:0 0}}151}58 50] 6 πὸ 8}185- 
406 ἃ ΠΟΡῚ5 ἰδπὶ ποϊδίιτη, πορθοῖο 5ῖς 
δεπογα ῬγϑΟΓ τὰ ἴῃ ΡΑΓΙΙΟ1Ρ1185. 

11. Ἐτιθα]. χρατερῶν Ἰεορῖ886 56 αἷῖ, 

ἘΔ πο8 χρατερῶς. 
19. ΕΧῚΠ, 1584. 
8. (οὐά. ὑπερμενέες τ᾽ ἐρατωποί : 

105 ΟΟΥΤ. Ὑο εραῖ οἰ Γ 1551 Π)05 [.. ὨΙπάοτΐ 
Δα Η. δι. Ῥαγ. τερατωποί : 564 ἔγυδῖγα.,. 
ἢ πο5 4υ! θη Ορ᾿πᾶταυγ; πῆ Θπὶπὶ 

δος σοηνρηϊγεῖ ουπλ δειμαλέοι καὶ ἀναυ- 
ὃοί. Οἴπ. ἰηΐτα, 188. 

85. Οοἀά. τούτον : σοΥΥ. ΕΤΊΘΩΙ. 

86. Οοαἀά. τὰ πάντα : δῇ π16}}118 τὰ 

ἕχαστα. ΕἸΠ15 αἰ π46 νεΓϑι}5 οὐπὶ Β6Ό ΘΏ- 

115 τα ϊτῖο, πΒ406 δά Ὠομθη Θεοῦ οὐχαε 
60, ἃρυὰ Μαϊυπι οἱ ἴῃ ε͵υς οοὐά. ἀσεὶ- 
ἀογα δῖον : τοϑιϊαὐϊ Εσῖθά]. οχ Μοηδοοηςὶ 
οσοάϊςοο. 

81. Οοἀά4. τὴ ἤπε,, ἐρανόν. 
88. (οὐά. δομήσει. 



2602 ΣΙΒΥΛΛΑΙΑΚΩΝ ΔΟΓῸΣ ΙΑ. 

Οὔνομα δὲ σχήσειε διακοσίων ἀριθμοῖο, 

ὀχτωχαιδεχάτης γραμμῆς σημήϊα δείξει. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν [δεκάσι] περιτελλομένησι χρατήση 
[ Ταῖς] δύο χαὶ πέντε, προσελθὼν ἐπὶ τέρμα χρόνοιο, 
ἔσσονται δὲ τόσοι βασιλεῖς ὅσα φῦλα τὰ θνητῶν, 

σσαι φρῆτραι, ὅσαι δὲ πόλεις, ὅσσαρ δέ τε νῆσοι, 

πειροι μαχάρων, ἠδ᾽ ἀγλαόχαρποι ἄρουραι. 
Εἷς ἔσται δὲ μέγας τούτων βασιλεὺς ἀγὸς ἀνδρῶν᾽ 

[ἄρξονται] δ᾽ αὐτῷ πολλοὶ βασιλεῖς μεγάθυμοι, 
100 Καὶ τούτῳ, παισί τε, χαὶ υἱωνοῖς πολυόλῴοις 

Δώσουσι μοίρας, βασιληΐδος εἵνεχεν ἀργῆς, 

Εἰς δεκάδας δεκάδων, ὀχτὼ μονάδας ἐπὶ ταύταις, 

ἐξ ἐτέων [ἀρχῆς] χαὶ ἐς ὕστατον [ἀντέλλουσιν]. 

Ἡνίκα θὴρ βριαρὸς δ᾽ ἤξει σὺν ἀρηϊ κραταιῷ, 
Ἵ ᾽ ΄ Καὶ τότε σοι, [ βασίλισσα γαίη )» γόλος ἐξαναφύσει. 

Αἶ, αἴ σοι, Περσὶς γῇ, ὅσσ᾽ ἐκχύματα δέξι 

Αἵματος ἀνδρομέου, ὁπόταν ἥξει σοι ἐχεῖνος 

Ομέριμόθυμος ἀνήρ᾽ τότε σοι πάλι ταῦτα βοήσω. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἰταλίη προφύη μέγα θαῦμα βροτοῖσι, 

110 Νηπίαχον μινύρισμα ἀχηρασίῃ παρὰ πηγῇ, 
ντρω ἐπὶ σχιερῷ θηρὸς τέχνα μηλοφάγοιο, 

Οἴτινες ἀνδρωθέντες ἐφ᾽ ἑπτὰ λόφοισι χραταιοῖς 

Πολλοὺς πρηνίξουσιν, ἀνα! δέα θυμὸν ἔχοντες, 

ἀμφίοτέροις] ἀριθμῶν ἑκατὸν οἷς οὔνομα δείξει 

Σῆμα μέγ᾽ ἐσσομένων " καὶ ἑπτὰ λόφοισι δὲ τείχη 

καρτερὰ δωμήσουσι, καὶ ἀμφ᾽ αὐτοῖς βαρὺν ἄρη 

--- 98, 544. Ηος ἀοίυπεῖο ροβὶ ἅππο5 ΧΧΥ͂ [υἹάἀ6]1ςοἴ ἃ Θγεοῖ!οπθ ἴθ} }} ], ΓυΓΒ5 

ΡΟΡυ] [«υὶ ἃ δδοιηοπο ἀουὶ [γαῖ ] ἐπ Πη0}188 ρᾶγῖθ8 ἀ 5 ΓΑ ΒΟΌΣ. --- 98, 5464. 

Ογτῖιβ ο)υϑζας 5 ΠΟ 580ΓΕΈ8. --- 102, 54. Απηὶ ΟΟΧΥΪΠ Ῥεγβϑᾶγυπι ἐπιροσγὶὶ [οὔβοιγα 
ἰδιθθη δἰ σηϊῆοδιὶ, πος ἴας!]α πυπιογδηάὶ ]. --- 104, 544ᾳ. Ῥγωαϊοῖα Ῥογβϑίαὶ τυΐπᾶ, 

98. ἀοἀὐά. δεχάκις, εἴ ἰῃ νοῦβιι 86- 
υεπῖὶ τοῖς δύο, υδὶ πο5 ταῖς. Απηὶ ΧΧΥ͂ 
ὨΟΤΔΘΓΔΏ ΌΓ, 4.038 βΔ]ΟσΔΟη μοϑ8ὶ ογοοϊυτηῃ 
τογαρ πὰ τορβηδνὶ. 

94. Ἰῃ προσελθών,, ε τηαῖ6 ΠσΟΥΓΙΡΙ ΙΓ 
Ἰιοδυ τα 510 .}} πᾶ, αἱ α τ Ναρσύαο, Ϊ, 
25, εἰ 51:1}}}}1ἃ. 

95. Οοἀά. ἔσσονται δὲ τοῖς οἱ β., ἃς 
ἀεϊπάς, ὅσα φντὰ τὰ ὃν. ᾿,οροπάιϊιπι νἱ- 
ἀεῖυν ἔσσονται τόσσοι β.᾿ 

90. Οοἀά. ὅσσαι δὲ φητραῖος τεῖ φρη- 

τραῖος, ὅσσαι πόλεις, ὅσσαι δὲ νῆσοι. 
Ῥγμβθηβογαῖ ΕἼΘ]. φρῆτραι, δἀρυὰ φυσα 
φῆτραι ἰγροτγυπὶ ν!ἴο βεγὶρίυτμ. 

98. Οοἀά. τούτων μέγας, νογθ 5. ἰὩ- 
γΟΓΒ8. 

99. Οοἀά. ἄρξουσι, υδ΄᾽ὴ᾽ πος 6 (οη]. 
ἄρξονται, ράβδινο, ᾿ἰσοὶ τηϊπιι5 υδιἐδῖο, 
86η5ι.. ΟἸπο5 ἀείπε βασιλίδος. 

100. οἴ». Υ1|, 186, 544., φυδπινὶβ ἀ6 
418 ΓΕ. 

101. Δώσουσι μοίρας 65ϊὶ « τος ρα] α 
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ΠΙῸμΝ μοϑὶ ἀδοιημδι οοίανο 5656 ΟΓ ἰΠ6 ΡΓΏΡΘ ΙΒ, 
[λιογὰ βιρπαθῖς, παπηδγαὶ ας τἰῖθ ἀποθηῖοβ. 

Ουμσιη σοῖο, Ρἰδοι 08 πηοίδγαῖι8 ΓΈρηα ΡῸΓ ἈπηῸ5 
[15 ἀθῃῆοβ δἱ φυίπχαβ, κα ἤπειη νϑηδγὶῖ τὐνὶ, 

95 Τοῖ βυγροηῖ γεσθβ, Ζυοῖ βιπι που! τοΥ τὶ 8 
ϑοΪα Ομ παπι, Ζαοῦ ἀρ ας τ] 15, αποίᾳας ᾿πδ0}α οἱ ι1.}005 
Ετ᾿ δΑΠΙΡῚ ρορυ} 18. ΘΟ 6 γαβ δὲ ρίηρυία γατὰ. 

ΠῚῚΒ ΓΟΧ ΠΠΆΡΏΙ8 ἀογα! πα ἱ 1} Οπλη 5 πα, 
ΜυΪ 1 ἀθαπιὶ ἀοπλίηιπι ΒΡ Πι1880. νϑγ 6 ΓΕΡῸ 5 

00 Αρποβοοηϊ, παιίβαπ6, οἵ αὶ παβοοηϊαν ἃ} 118, 
ΡΑηβη θη ρΔΊΓΙΟ ΓΘΡΆΠ ἃ ἸπθΠΟΓα [0Γ6, 
[αι πι658685 εἰδοῖθβ νἱοοπτ ΔΙ {πὸ ἸΠβαρεῦ οοῖο 
᾿Γεπιρυδ δὰ Θχιγθπλυ πη) ρΓ ιν 8. ΠΕ ΠΠΘΥΘΗΪῸ ἃ} ἈΠΏΪ8. 

564 φυυπι [6 ΤΊ Ρ}}15 νϑηϊδὶ ἴοσα Ναγὶθ Ροΐθηι!, 
οὐ [πναάἀείηυς ἀνάο ἴδ, γορίᾳ ἴοῦγα, ἔπγοτο, 

γὼ Πρὶ, νὰ, φαδηιοβ οἴ απ 65, δ ονβ δά το] 5, 
ΘΔΠΡΏΙΗΪΒ ᾿υΠ]8Πὶ τῖνοβ, 41 Π} νοποῦὶϊ ἰδὲ 6 

Θένα, ΔΙΓΟΧ ΔΠΠΏ1Β' ἴὰ ἢ [6 ΓΌΓΒΕΠῚ ΔΙ ΟΖυδν οἵα. 

υτπι νογὸ [18]}16ἷ5, ἀϊσῖα πῖγα 1} 6, ἢν ΟΥ̓ δ, 
"10 αριταβ ρᾳθΓ}15. Ορδοὶ ἔοηι8 δα ππάδπι, 

ἔχ δῃϊγο νυἱγιάβηῖθ με οι 6118. Δ] απηηῸ8 

ΡγοαΙά θεῖ ; ογοβοθηῖ }}}, βαρίθιηχας βοάθηίοϑ 
(ΟΠ θὺ8, ΘΧ πὶ πλ} } 15 516 Πυγα ἤάονα, 
Πιν8 πἴεγααθ, ἔεγθηῖ; οθηῖαπι σαΐ ποιπηῖπθ αἱτόαιο 

ι1ἢ Πδηὶ πυπιθγοβ, ρτᾶη46 δΔυρογίαπι ! Γαπι ΘΟ] ΠἰῈ15 1115 

᾿πηροποπὲ πηυτοβ, θὲ οἰηροιῖ πιοηΐα Ναγῖθ. 

αυδπαο τὸχ αυϊίδπι ἔεγιιβ. [ ΑἸδχαμάθγ] ᾿ρβᾶπι ἱηναίοῖ, [ φυοά ἰάπιθη ρ]ειιι5 ᾿ηἴτα 

ΘΑ ΠΟΙυΓ].--- 109, 5Ξη4ᾳ. Ἀοτηυλι5 εἰ Ἀδπιυβ [1] ἰἀπιθη ποῦ 800 Ἰοο0 ροβὶ{1], συοτυπι 

βγοδ ἸΠογὰ ΡᾺ, πυσπηεριβ 100. ------ 115, 54. Βοπιδ υγΡ5 σΟμ 8, ἃ 4110 τηδχὶῃ)6 

ἰοπιρογα ρογϊθμἀυπίιν γρῖο ἰυΐϊυγα οἰ 68. --- 

ΡΟγδοΪνεηῖ », δυάιὶ πολρο Ῥογβὶβ : 8" 
αἰΐχυς Νοϑίδν ρβΡδῈῦ δῆῃπος ΟΟΥ̓́ΠΪ (πη 
οὔτι Ρ] υΓ8}} δεκάδας 5 ρ0}6 δύο), Πεπιρ6 
ἃ Ογνὸ δὰ ΑἸεχαπάσιμ. )6 υόοθ μοῖρα 
δἰνθ ἀπόμοιρα, εἴτ. ΧΙ], 45. 

108. (οἀά. ἐξ ἐτέων (ὑπ ἴδπιεη ἕξ) 
ἄρξει (5.5), καὶ ἐς ὕστερον ἀντειλοῦσιν. 

105. Οοἀι. βασιλεῖς ἀγανοί. 

104. εῖβυβ ἱπδυδνὶβθ; οἱ ἐχχύματα 
δδουπάε: ρχοάιοῖδ, πἰδὲ Θὲ} 1 πτιπὶ νἱ- 
{ΠπΔ 65856ῖ, ποη [ογτοῖυγ. Μ6} 11:5, πο τὶ 

ΒΘ ἴοτ ουθα, {Π], 320, πόσον αἵματος 
ἔχχυμα δέξῃ ; 

108. Οἰτ, διργα, 82, οἱ ἱπῖγα, 119. 
109. Οοἀά. προφνῇ. 
110. Οοἀ. ὑπ. νηπιαχῶν, οἴ ΟΠΠ68 

ἀχερασίῃ παρὰ πληγῇ, 8:η6 5680. Οἴγτ. 
Υ, 11; ΧΙ, 11. 

114, ΓῸῚ ἀμφοτέροις, Ομ 588 ἀείπας 
ψγζυΐα ὃ Νοῖδι ροσῖα ἴῃ υἰγοα 6 Ποιιΐπα 
(ομλ}} οἱ ἤσμ}), ᾿ἰόγαπὶ Ρ, ᾿ἰδαυδπι 
ῥώμης 5ῖνα ΧΤΟΡΟΓῚ5 δυϑυΓίιπι. 

---»“»".-..... τὉὖῦΘῦΘΞ» ἑὩἔὩ ζ ΤΠ.) ..... 



264 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ ΙΑ. 

Στήσουσι. Τότε δ᾽ αὖτ᾽ ἔσται ἐπανάστασις ἀνδοῶν 

Φυομένη περὶ σὲ, μεγάλη, χαλλίσταχυ γαῖα, 
Αἴγυπτε μεγάθυμε - ἀτὰρ πάλι ταῦτα βοήσω. 

120 [Καὶ προσέτι] πληγὴν μεγάλην οἴχοις ὑποδέξη, 

Καὶ πάλι σοι ἰδίων ἔσται ἐπανάστατις ἀνὸ ρῶν. 

ἄρτι δέ σε, τλῆμον Φρυγίη, κατοδύρομαι οἰκτρῶς. 
ἥξει γάρ σοι ἅλωσις ἀφ᾽ Ἑλλάδος ἱπποδάμοιο͵ 

Καὶ πόλεμος δεινός τε διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

τ ἴλιον οἰκτείρω σε᾿ ἀπὸ Σπάρτης γὰρ Κξριννὺς 
ἥξει σοι μελάθροις ὀλοῷ χεχερασμένη ἄστρῳ- 
Σοὺς δὲ μάλιστα πόνους, μόχθους, στοναχάς τε; γόους τε 
Θήσει, ἐπὰν ἄρξωσι μάχης εὖ εἰδότες ἄνδρες, 

Ἑλλήνων ἥρωες ἀρηΐφιλοι ὄχ᾽ ἄριστοι. 

130 Τούτων δ᾽ εἷς ἔσται βασιλεὺς χλειτὸς αἰχμητής " 
ἀμφὶ χασιγνήτῳ μετελεύσεται ἔργα χάκιστα. 

Αὐτοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ὀλέσουσι Φρυγῶν χλυτὰ τείχεα Τροίης, 
Ἡνίχα δὶς πέντε περιτελλομένων ἐνιαυτῶν 

Πληρώσει πολέμοιο μιχιφόνα ἔργα χρόνοιο, 

1:35 Αἰφνίδιος δὲ βροτοὺς ξύλινος δόμος ἀμφικαλύψει, 

Καὶ τοῦτον δέξῃ ἐπὶ γούνασιν, οὐχὶ νοοῦσα 

ἔγκυον ἔλλήνων χόλον ἔυμεναι ἡ βαρυπενθής. 

Αἵ, αἷ, νυκτὶ μιᾷ πόσσους ὑποδέξεται ἔδης, 
Ἡδὲ λάφυρα πόσα πολυδαχρύτοιο γέροντος 

τάο ἄξει" ἀγήρατον δ᾽ ἔσται κλέος ἐσπομένοισι. 

Τοὔνομα δὲ σγήσει βασιλεὺς μέγας ἐχ Διὸς ἀνὴρ 
Στοιχείου ἀρχομένοιο - ἐπὶ νόστου δ᾽ [ἀτυχήσει] " 
Δὴ τότε καὶ πέσεται δολίης ἐν χειρὶ γυναικός. 

ἄρξει δ᾽ ἐκ γενετῆς τε καὶ αἵματος ἀσσαράκοιο 
145 Παῖς κλυτὸς ἡρώων, χρατερὸς χαὶ ἄλκιμος ἀνήρ. 

ἥξει δ᾽ ἐχ ταύτης μεγάλῳ πυρὶ δηωθείσης 

- 122. ΒεΙΙαπὶ Τγοΐδηυαι [ΠΠπὰ αἰὐους ΒΕΓῸ δυο Π]δἴιμπι ]. --- --- [41-118. Αρὰ- 

ΤΑΘΙΩ ΠΟΙ, Ου}115 ΠΠΙοτὰ Δ, ΠυπΙΘΓΊΙ 1 .--- 144. 5464. ἔποαβ, οὐὐὰ5 ποπχθῃ {ΓΙ} Δ Ρυτα 
[ἰπίτα, νυ. 1581, Πἴογα ΑΔ, πυχηοτιβ 1 : τπηρτη!ηἶῖ δυῖΐοθπι ροοῖδ ΠΟ ποιμΐη 8 ἰδηΐυτα 

111. Οοἀά. ἐστ᾽, υδ᾽ῖὴ πο58 ἔσται. ἀπ ἔγα πο βϑπιοὶ, οἰϑὶ ποὴ υϑίχυθ ἂς ἐδάδσῃ 
ἀεϊπάς μετάναστασις Ἰερεπάυπιῦ ΟἝΟἷτ. σρηίσ. 
ἐπῆγα, 121. 128. Εχ 1Π., 414, 544. 

120. Οοἀά. πρός σ᾽ ἐπί νοὶ πρὸς ἐπί, 126. Απ ροϊϊυ8 σοῖς μελάθροις 
δἰπα χαί. 121. Αἥἢὰ το] υ5 σοὶ δὲ μάλιστα, υἱ 

122. ΕἘΧΎ, 286: ΥἹΙ, 114: εἱ 5ὶς ἐ-- Ἰργὸ ΠΠ|, 4119 



120 

1. 

130 

ιάο 

140 

ΒΙΒΥΓΠΙΝΟΒΟΌΜ [18. ΧΙ. 2θὃ 

Τεροτα 400 πιαΐα πιυΐία ἔδενε, θ6]]}Π1χπὸ τυπιαϊῖα 
Ιμουγϑασαθ υἱγὰπι ναϑῖαθ ΓΘ. ΠΟΡ}}}8 Οἱ πὶ 
Τεττὰ ἔεγαχ ργριίθ : ᾿ἰϑγὰπὶ 56 ἰα]}1ὰ ἴἌΡΟΥ. 
ΝΑχ4α6 Π ΘΓ Πὶ 5εΕν8ΠΊ ΔΘΟΙΡΙ68, δι ' ρεγα τα, οἰδά6ηι, 

ΕἘπλ Τυγϑα8 ΡΓΟΡΓΙΙ Βοιπάθηϊ ἴὰἃ ν]βοθσγὰ Οἱ Ὲ8. 

,Νυηο νοϑτο, ΡὨγυρία τηΐε χ, ἴὰα ἔληογα ρίδπρο. 
Νπι {ΠῚ βΒουνι πὶ ἸοὨρΊΠ4πο ἃ ΠἰοΓα ταιϊοὶ 

στϑοῖα, Ὀ6]]ογαμηι16 ν᾽ο 68 εἴ ργθ τα ἀγα. 

Πιοα, ᾿θὰ ἢ πλῖβογαβοο ἴα] : ἤδῖὴ ογαβοῖϊ ΕΥ̓ ΠΏΥΒ 
Ἐχιο ϑραγίαπα ἴὰο οἱ [ατΆ} 1008 Δ51Γ15, 
5 πηᾶ]α πη] τα 1101, ἸΔΟΓΙ 45) σοι 5416 ἀο]ΟΓΟ5686 
ΑΠεγεῖϊ, ἴῃ ρυρτιὰϑ ἈΡ] νὶ8 ΟΥ̓ΆΡΟΥ ΔΓ ἢ 5 

δγουμπι, 4005 Ρ6}}1} ἀν! 405 βῈ 8 ἄϑρϑγὰ ηλϊττοῖ. 

Ηοβ τερεῖ υπίυ8 ΓΘΟΡῚ5 ΠΙΑνΟΓΪΆ νἱν 105. 
Ατάθηβ ἔγαϊθυῃαβ ἃ] οἱβο1 οϑβ θ0}8 Γᾶ5. 

Αἴσας 1ρ51 ΒΡ] γΥρίδβ ἰυΓΓ65 οἱ πηηὶα Τρο 
Βε)!οίδηϊ, ἀ 618 ἴῃ 86 νϑυ θη 1015 ΔΠΏ15, 
Ουε15 ἀδπῖαπι παγὶϊ πιθηβαγα ἱπηρ] εἴα ἰΔΡογαη,. 

ἴλρπθα χυρρα ἀοπιὺβ ἰαοΡγ8 ᾿ΠΟΒῸ ἃ οσοπάοι 
Αρτωΐῃᾶ ; ἴὰ ρΊΘΙΏΙΟ ἤδη ΟΔρ168, θὰ! Ποβοῖα, [0115 
ΟτϑοοΓΌπι ρτεορπδηΐθηῃ 1γἰ8 οἵ οθάθ ογαθηῖα. 

Επδὰ! χαοῖ παϊβογοβ Οσοο ποχ υπΐοᾶ τηϊῖοι! 

Οὐυδ5 561}1}8 Ἔχαν 8 ταρὶδὶ δου 8 116 ἔδταπι! 

γινεῖ οἵ Δα 86γο5 ἀυγαθιὶ ἴαμα Ὠδροῖθ8. 

ΠΙῈ δυΐεπι τὸχ πηᾶρτιβ οἱ 80 1ονα πιϊβϑ8 ΠΡ ΘΡΙ 

ῬΓΙΠῚ: ἃρίοθιῃ πυχηθσὶ : γθάϊαπι οἱ [αϊα Βοου Πτὴ 

Ῥυγὰ πορδηῖ : νἱοῖοτ τη] ΠῚ ἔγαυς ροειθὶι. 

Ἀδρπαθῖὶ ἀ6Ἷπ ΑΘϑΆΓΔΟὶ 46 ΒΔΏσΌΙΠδ ογοία8, 
Ἠδγουχη 5οΡοΪς68, νἱγ [ογθι5 16] 115 ἈΓΙΏ15, 

Ουιϊ ραϊΐγιαπι ᾿ποθηβᾶπὶ Δ ΠῚ] 5416 ᾿Π]Π]8Π6 ἔπ ΓΘηϊ68 

1115 Ὑἱγὶ, δοὰ οἱ τορῃὶ ἀυγαϊυτὶ ΡΕΓ ἃππο85 ΧΥ͂ [ποη, υἱ ΥἹΓΕΊΠΟ μασι, ἴ[Γ65 ἀν“ 

ἴαχδῖ ΔῃΠ05], οἱ 50} 0115 [Ἐοπιδπο ΠΕΠΊΡΕ ] ΟἰΔΥ 55: π|8 ἰῃ ΟΥ̓ΡΕ φιυοπάδπηι ἔυϊυγε, 
Ἰρϑίβαιι8 Αϑϑγτῖῖδ [1 εϑ1, Ῥατιηὶβ βεὺ Ῥεγβὶβ } ἱπυρογαίγϑ. --- 

129 
180 
184 
135 
181 

ΧΙ, 1 

. Οοἀὐὰά. ἥο. ἕλλ., νογθ 15 ἰηνογβὶβ. 188, Εαἴν. ΠῚ, 404, 401, 480. 

. Οοὐά. χλυτός. 140. Εχ ΠῚ, 418. 

. Δῃ ροϊϊυ5 πληρωθῇ 9 142. Οοἀά. ἐπὶ νόστοιο στοιχήσει : 

. ΕΧΥ͂ΙΠ, 198, ςοα 4110 5θῆβι. Π08 ΘΟΙΤ. 

. Οοἀά. ἢ βαρὺ πένθη : 566 εἴτ. 1414. ΕΧΎ, 8, εἱ εἴν. ΧΙΙ, 8, 5ηη. 
05 ε110. 146. Οοἀά. πυρὶ μεγάλῳ. 
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Φεύγων ἱ ἔχπατρις] φοδερὸν διὰ μῶλον ἄρηος, 

Βαστάζων ὥμοισιν ἐὸν πρέσθυν γενετῆρα, 

Υἱὸν δ᾽ ἐν παλάμῃ χατέχων [μόνον], εὐσεδὲς ἔργον 
τὅο βέξει, παπταίνων ὅστις πυρὸς ἔσχισεν ὁρμὴν 

Αἰθομένης Τ ροίης; χαὶ ἐπειγόμενος δι᾽ ὁμίλου, 

Δειμαίνων ἰ περάσει; γαῖαν φούερήν τε θάλασσαν. 

Οὔνομα δὲ σχήσει τὸ τρισύλλαθον" οὐ γὰρ ἄσημον 
Στοιχείου ἀρχομένου δυηλοῖ τὸν ὑπέρτατον ἄνδρα. 

155 Καὶ τότε δ᾽ ἀνστήσειε πόλιν χρατερήν τε Λατίνων ᾿ 

Πέντ᾽ ἐπὶ [καὶ] δεχάτῳ ἔτεϊ ἐπὶ βένθεσιν ἅλμης 

ἔδασιν ὀλλύμενος, σχήσει θανάτοιο τελευτήν. 

ἀλλὰ μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἐπιλήσεται ἔθνεα φωτῶν. 

ἄρξει γὰρ γενεὴ τούτου μετόπισθεν ἁπάντων 

ιθο ἄχρις ἐ ἐπ᾽ Εὐφράτου Τίγρ! ιος ποταμῶν ἀνὰ μέσσον 

Χώρης ἀσσυρίων, ὅππη ἐπ πύνετο Πάρθος. 
ἔσσεται ἐσσομένοις, ὁπόταν τάδε πάντα γένηται. 

Καί τις πρέσθυς ἀνὴρ σοφὸς ἔσσεται αὖθις ἀοιδὸς, 

ν πᾶντες χαλέουσι σοφώτατον ἐν μερόπεσσιν " 
160 Οὗ χόσμος πραπίδεσσιν ὅλος παιδεύσεται ἐσθλαῖς. 

Γράψει γὰρ χεφάλαια [κατὰ] δύναμίν τ᾽ ἐπίνοιαν " 
Καί τε σαφῶς γράψει μάλ᾽ ἀθέσφατα ἄλλοτε χάλλη, 
Τοῖσιν ἐμοῖσι λόγοις μέτροις [τ᾿} ἐπέεσσι χρατήσας᾽ 

Αὐτὸς γὰρ πρώτιστος ἐμὰς βίδλους ἀναπλώσει, 

170 Καὶ χρύψει μετὰ ταῦτα, καὶ ἀνδράσιν οὐχέτι δείξει 
ἐς τέλος οὐλομένου θανάτου βιότοιο τελευτῆς. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ ταῦτα [ἅπερ εἶπον] τελειωθῇ; 

ἕλληνες πάλιν αὖθις ἐπ᾿ ἀλλήλους ἐάχεονται, 

Ἀσσύριοι, ἀραθές τε, φαρετροφύροι τ᾽ ἔτι Μῆδοι, 

ιγῦ Πέρσαι, καὶ Σιχελοὶ, Λυδοί τ᾽ ἐπαναστήσονται, 

Θρῆχες, Βιθυνοί τε, χαὶ οἱ παρὰ ῥεύμασι Νείλου 
Ναίουσι γαίην καλλίσταχυν " ἐν δὲ κυδοιμὸν 

Πᾶσιν ὁμοῦ θήσει Θεὸς ἄφθιτος - ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 

-- 108, 544. Ἡοτηογαβ [ποπ αἰτῖον ας δἀἀιοῖιβ ΄υᾶπὶ ΟΡ "6]] πὶ Ττο͵αηυμ πο 

τηοιπογδίυπι ]. --- 1712, 544. Β6114 ΡῈΓ Οπλῃεδ δεπῖα8. ---- 

141. Οοὐδά. ἔχπαρις : πιοαἰδῃ οδῖσῃ-ὀὨὀ ὀ ἠ[3Ἃ650, (οἀά. ῥήξει : πιράοἴδπι βοηβογαὶῖ 
ἀλι ΚΙδυβοι, δάμη το. ΚΙαυβθη. Ὧσ σοιογβ εἴν. ὙΠ, 9. 

149, Οοάά. νόμον το] νόμων, υδὶ πος 152. σοάά. παΐδας εἰς γῆν : Ω08 ΠΟΥΥ. 
μόνον. 55. Οοἀά. ἀναστήσειε. 
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Ετ Β6}11 τ! θῖῃ ἔαρτοῖ Ματιϊθχας τὰπιυζαιη, 
ϑδῃοίδ ἔεγθ 8 Πα πη 6 ΓΒ ἰΟΩρθδν! ροπάεγα ρδιγί5, 
Εἰ παΐυπι ἀοχῖγα γοι!θ5, πδίαπι, ἀπΐοᾶ ΡΓΟ] 5 

ιὅ0 Ρφηρτα : Φαπι 486 ρὶς {ἰπιϊάπι5, οἰγουπι ὉΠῸΙΖαΘ σδι15 
Ὑ Ἔβιραῃδ8 οου] 15, Ομ] βοῖοβ γι ρεγὶϊ ἰρτι68, 
ΤΏΡΘΏΒ ἰΓ]1οἷδὲ βραϊταπ) ΤΟΥΤΙΘΩῈ6 τηδτβαυθ. 
ΟΙΙΣ ἴτε 8 ἈΠῸ ῥδγίθϑ ἴῃ Πομλης, οὐ} 8 

[λίογα ρυῖπιᾶ ἀποθπι ΠΙΘΓΙΪΟ βίρηδθιὶ Βοηογθ. 
τ 5. ἴρ56 [ΔΕ ΠΟΓπι τηδρτδπιὶ Ζαυπι Ἔγαχοσιὶ ὈΓΌΘΠ), 

Ῥοϑὲ 8ΠΠ08 ἴδ γ 4Ζυ]η 406, Τ]ΔΥΒ ΘΠ ΟΥΒ8 ἴῃ ἀπα88, 
[Ὡνθῃϊδῖ νἱϊ85 ΞᾺ Ὁ Ορᾶοο ριΓΡΙϊΘ βηριῃ. 
564 βδάι6 ἀδἔιχποίαπι ἀατηποβα ΟΡ] να οομάφηϊ : 
ΟἸαγα νἱγὶ 80}0165 ἀομα ΠΑ ΙΓ 5486 τοπιοιὶ 

100 1μτὺ5 δα ἘᾺρ]ιγαι18, ταριἀϊαδ δά Τιρτὶ 418 οταπι, 
Αϑϑυτῖᾶ ἴῃ τπᾶρπϑ, Ῥασιβογαχα Ὁ ὲ ΓΕρηᾶ ρϑίσρδηῖ. 

Τοπιρὰβ ΘΓ}, 56ΓῸ5 Ζυσμη ἰδηρθῃϊ ἰδία ΠΘροΟί68. 
Αἰφχαθ δ. 4015 ΒΘΏΪΟΡ ναῖθβ δυ]ϊ, ΟΥῈ ΘΔΠΟΓΙΊΒ, 

ΙΏρΘΠΙΟ ργομηρίαβ, 480 ΠΟῊ ΒΑΡ ΘὨΤΙΟΓ ΠΟΥ 

165 Βιοεῖατ, ναδῖα πιυπάυτῃ 4] πιδηία ἀοοθθ τ. 

ΟΡ 6ῖ Θῃΐπὶ νά] 140 ΤΟΓιπὶ ργοοϑίδηϊ! 56 Ώ51 
(ὐλστηΐπᾶ εἰ ἰηβιστιὶ νοουπῃ βροοίϊδηαα πιΐοτα, 

Νοβίγ!8 "|6 φαϊ θη ΡΟ] 6 π8 νου 8486 πιοάΐβααε : 
ΓΡΓῸΒ Ζυὶρρα πιθ08 ρείτηιβ αυσπι ἐνοϊνογὶῖ, 4118 

170 [πο]8085 ᾿ἸΘΠΘΌΓΙΒ ΠΟΠΉ ΠΌΤ Το ον δ Δ} τι8ὰ, 
Ῥόομδο ΓΏΟΥΒ νΘ 6 8 νἱΐδτα γα ἀθπχαο ταβοϊναῖ. 

Αϑιὲ Ὅ]᾽, χῃδ ἀἰχὶ, Θομρ] δνοσιῖ οπληΐα ἰθρυ8, 
αχεοὶ Πογαμα Ρ6}}8 ᾿πῖοῦ 86 ἰδουϊπιοβαὰ οἰθθαπῖ, 

Αϑβυσιααθ, Αγάθεβχαθ, ρῃΔΓΕΙΓΙΡΟΣΙ ΄αοααα Νδαϊ, 
175 Εἰ Ῥεγβῶ, εἷ 5100}, οἵ γαριὶβ ρθη5 ᾿γάδ οι θη 5, 

ΤΏτδοοβ, Βμγηῖααθ, οἵ χὰὶ ἔθ τοῖα ΝῊ 
Ἀυγα ᾿ΘρΘΏ 118 ἀγδηῖ : ΘΠ Οἴ18 ἔδγα }πγρῖα, σπου 8 
Αβρϑγὰ μ6]1ὰ ρᾶσγαὶ Πδὺβ ᾿ππο τα }15. Αἴ θοο6 

150. Οοάά. χαΐί ποιι Ὠαροηῖ. 401. Οοἀὰ. καὶ τότε σαφῶς. 
151. Οοἀά. ὀλλυμένοις. 108. Οοἀά. καὶ τοῖσιν ἐμοῖς λόγοις : 

158. (ὑοάά. οὐδὲ θάνατός τ᾽ ἐπιλ. ἸᾺΔοπὶ ροβὶ μέτροις τε ποη ΠαΡοπὶ 

161. Οοαά. χωρίς. 112. Ἐχ 11], 299, οἱ ἴῃ δ]1ἰς Πρ τὶς 
168, 5ᾳᾳ. Οἴν. Π|, 419, 544. Γοουντεῖ 5006. 
106. οὐ. κατά ποη μᾶροηὶ, πΠθ668- 11... Αἢ ροβῖ Ἀσσύριοί τ᾽ δίάας ἢ 

δα υπ ᾿ἰοοῖ : πο5 δα. 1117. (οὐ. ἣν δὲ κνὸ. 
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ἀνὴρ ἀσσύριος νόθος Αἰθίοψ ἵξεται ἄφνω, 

180 Θυμὸν ἔχων θηρὸς, καὶ πάντ᾽ ἰσθμὸν διαχόψει, 
Παπταίνων, ἐπὶ πᾶσιν ἰὼν, πέλαγος διαπλεύσει. 
Καὶ τότε σοι μάλα πολλὰ γενήσεται, Ἑλλὰς ἄπιστε. 

Αἴ, αἴ σοι, τλῆμον Ἑλλὰς, ὅσα δεῖ σ᾽ ἀνοιμῶξαι. 
Ἐἔπτ' ἐπὶ ὀγδώχοντα ἐτῶν ἐπιτελλομεναων, 

ι85 Παμφύλον φούδεροῦ πολέμου σχύδαλον λυγρὸν ἔσσῃ. 
ἔνθα Μακηδονίων πάλιν ἔσσεται ἕλλάδι πῆυα, 

Καὶ Θρήχην ὀλέσει πᾶσαν, χαὶ μῶλον ἄρηος 

Νύήσοις, ἠπείροις τε, φιλοπτολέμοις τε [ σατρ ἄπαις] ̓ 

Ἰέσσετ᾽ ἐνὶ προμάχοισι" τὸ δ᾽ οὔνομα τοῦτο μεθέξει, 

100 Δεχάχι πεντήχοντ᾽ ἀριθμῶν στοιχεῖον ὃ δηλοῖ. 

ἀρχὴν ὠχύμορός τε γενήσεται" ἀλλὰ μεγίστην 

Καλλείψει βασιλείαν ἀπειρεσίην τε κατ᾽ αἷαν. 
Αὐτὸς δ᾽ αὖ πέσεται ὑπὸ δουροφόρου καχοδούλου; 

[Ζῆσαι ἐν εὐπορίᾳ] ἡγούμενος οἷάπερ οὐδείς. 
Ἅ» 

Αρξει δ᾽ αὖ μετέπειτα πάϊς τούτου μεγάθυμος, 
Στοιχείου ἀρχομένοιο - γένος [δὲ] διέξοδον ἔσται" 
Οὐ Διὸς, οὐχ ἄμμωνος ἀληθέα τοῦτον ἐροῦσι, 

Πάντες ὅμως Κρονίδαο νόθον δ᾽ ὡς [ἀναπλάσονται]. 

Πολλῶν δ᾽ αὖ μερόπων ἀνδρῶν πόλεις ἐξαλαπαξει- 

200 Εὐρώπη δὲ μέγιστον ἀνασταγυώσεται ἔἕλχος. 

Οὗτος καὶ Βαδυλῶνα πόλιν λωδήσεται λοιμῷ, 
Καὶ πᾶσαν ὁπόσην ὀπιδέρχεται ἠέλιος γῆν, 

ἀντολίην, χόσμον τε χαταπλεύσει μόνος αὐτός. 

Αἱ, αἴ σοι, Βαδυλὼν, [θριαμδευθεῖσα] λατρεύσεις, 

-- 110, 544. Χεγχὶβ Ἄχρϑάἴο, 6! ]αχας ᾿πάς οτίυτα μοῦ ΟἝΧΧΧΥ͂ΙΙ διιηοϑ. --- [86, 
364. Μαοθάοηϊα: τορηαῃ : ΡΒ] ρρυ5, ου)5 [ἰἰοτὰ ᾧ, πηπιογιιβ 500. -- 195, 544. 

119. Οοἀά. ἵκεται : πο5 οοΥΥ. Νόθος 
ὙΈΓῸ Αἰθίοψ 'ρθε εοἰ Χαοῦχθβ, ἔϑοο ἃς 
Ραπα “ΒΙμίορίοο οτα, υἱ δυγὶ μ]ογίᾳις, 
οομϑρίουυ8. [ορῚ τ νοχ οδάθηη ἢος 86ῃ- 
δι. ἀρυὰ ΑΠὨ 6 πὶ Ταιίυπι, ΠΠ], οὰρ. 9. 

180. Οἴν. ὙΠ, [05, 54. 
181. Οοἀά. ἰόν : μο98 οοττγ. οχ Υ1Π]|. 
182. Αῃ χαχὰ πολλά 
188. Αη πιροῖϊτι8 τλήμων [ῃ ἔπε 16- 

ξεπάιϊπι νἱαοῖυγ ὀλολύξαι, πιοιτὶ οδιιδᾶ. 
184. Οοἀά. ὀγδοήχοντα. 
185. ΕΧΎΙΙ, 58. 

186. ἔχ Π|, 381. 
188. (οὐά. ἰπ ἤπθ, τοράτροις, ὉΒὶ 

Π05 σατράπαις « οοη). Οἴτ, βυρτα, δέ. 
191. [μ|6]]Πσα, καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν 

μόρον βραχύς. 
194. Οοἀά. ζήσας ἐν Σνρίᾳ : πο5 οοττ. 

6 ςοπ͵]. ἀυάδοϊ ΄υϊάοπι, ἰδίηθῃ οοτγῖδ. ΕἸ - 
ΠῚ5 νοῦϑι5., οἷάπερ οὐδείς, δΙΡΥ ΠΏ υ5 
εβῖ, υἱ οἷάπερ οὔτις, « φυδηζιιην ΠΕΙῸ 
αἰϊυ5.», ΧΙΥ, 343 οἱ 249. 

195, Οοάά. ἄρξει δ’ οὐ μετέπ. : οοετ. 
ΕτΊοΑΙ. 
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ΑΒΒΥτΙι8 νθηΐ οο66, ποιϊμαπὶ Δλιμίοροπι ογα ΠρΌΓΔΙ5, 
180 ἀοτάα ἔογίηα βϑγθηβ, ΟΠ η6πὶ αὶ ἀϊν  ἀδι Ἰδ: πυαπι, 

Εἰ για γα)ϊοῖθὶ, νθθπηθηβ, ἱπἔοϑίιβ, Δ μοἰδῃβ. 
Ουοὶῖ τ᾽ ἰὰπι οἰαά68, ᾿πογθάυϊα στωοῖα, βυγρθηῖ! 
Ιη[εἰῖχ, ψαδηῖοβ εἰβιπάοβ, Ογαοία, δῖα ! 
Οεϊοριηῖδ ρΈπι68, πλϊβογα, εἴ βαρῖθηι ΔΠΊΡ] 1118 ΔΏΠΟ5., 

ι85 ἴῃ πηδάϊππι ρῥγο)οοῖα στη 11}8 ἀπαίαια Ρε}}15. 

[ἴπάς Μαοειίοηϊοα ἔογιοίυν στγεοῖα οἶδας, 
υδπὶ ΤἬὭγαοσα πιεῖιιθῖ νθηϊθηΐθηι, αἴ 4.6 Ἰη5ι} πηῈ}18, 

Ἑπτὰ Π4 116 βοΐ ππι, εἴ σαυχάσηϊο5 ΝΙαγιθ βαιγαρῶ. 

Ναπιαμ δοῖδ ἴῃ ῥΓὶπιᾶ βια 11 6 ]]γ6 ραγαῖι8, 
190 Ουδπηι ἩΡι ἀδϑιρηαῖ ποία ΄υϊπρηδσγια ΓΟΡΈΗΙ. 

δ6α νιϊα Γερῃϊααο ὑγανϑ τη 0185. [ρ56 ροΐθηιι 

Ππρϑτῖο ροβίαυδπι ἰαῖο08 81} ΘΓ ἈΡΤΟΒ, 
Ῥευ)υγὶ οδα οὶ 6η86 5816}1|5, θὰ " 5:0] Ἰοησᾷπη 
Ῥο]]Π οἵα 5 ν᾽αηι, οἱ Ζυᾶ] 6 πὶ ἤθηιο δηῖϊθ, Ὀοαῖδηι. 

ΕΠ 5 πῆς [ογι15, 4.6 π) [ΠΛ ρῥσῖτηᾶ ΠοΟΙΔΡΙΣ, 

Ἐχοιριεῖ : ἀαρ] οἱ αὶ βαγραῖ οΟΥἹΡΊη6 ἀἰβρᾶγ, 
Νόοῦ Ϊονθ, πο ΑἸ ΠΊΟΠ6 5818 ; [Δ ΠΊΘῺ ἸΠΊΡΓΟΡᾺ ἔβΠΊἃ 

Ὠινίηο ἀθ ραῖγα ποι πὶ, Τρ ΉΊ 7.6 ποροϊοπὶ 

ϑαϊυγηι! ἤηρει. ΝΠ τὰ5 1}|6 ἐγαθὶ ἄγοοΒ : 
200 Ογθβοοὶ τη Επτορερ ΟχῚ ΕΠ πὶ, ΥἸνῚ ΟἸΓΟΥΒ ἸΏΒΙΔΤ ; 

Ετ πιδρηδηι ΒΑΡγ]οηα ἀγθοπὶ ἀϊδρογίεῖ ; εἴ ΟΠΊΠΘΠ1, 
Οὐδ 80] οἰπιαὰ6 7801} ΓΔ 105 ΟΥΙΘΠ564116 Δα Θη5486, 

Νυπαυμπι ᾿υδίγα πο δα θά δῖ 51}}} 80}118 εἴ ὑπι18. 
γα τοὶ, νῷ, Βαργυίοη, σαγτιι οαρῖϊνα γα 6 ΓΊ5, 

ΑἸεχδηάον Μαρπυβ, ποηθῃ 80 Α ᾿ἰΐογα ἱποὶρίεμβ, Ὠδγ νἱοῖοῦ [ αἱ 4υδιὶεγηδγιο 

ὨΛΠΏΘΓΟ ἀεερηδθίτιγ ἰηΐγα, 208], Ῥογϑιοὶ ΓΟΡΙ ΟΥΘΓΒΟΓ. --- 

196. ἀοάά. ἀρχομένου, οπη1350 δέ μοϑ5ὶ 
γένος. 

191. Οὐν. Κ΄, 1, οἱ ΧΙ, τ. 

108. (οἀά. ἀνταπλάσονται (516) : πο3 
οοῖτ. θυχὶϊ διΐοπι Νοϑίοῦ μἱόγεηιθ ἀ6 
ΑἸεχαηάγο δχ ᾿ἰεὶ φυϊηιὶ Ἰη το, σοῖοτα 
χα ἰἴῦγο ΠῚ, 8383, Πα Ρ6 ὁχ 5ρυγὶα ΠΠ|ι5 
Ἰυτὶ ρμδαγῖθ, οὐδοιγοσυα ἰοσο, πὲς 5] 
πες 8}}}5 διη;ῖδ 56 ᾿πιοϊ θεοῖο, οὐ)ι5 δἰχυοῖ 
νεγβις (200-201) ἀὰ ρμορυϊο Ἐλοπιδιιο 
50Γρῖοβ, δὶ Δ]οχαμάγιμ τοῖυϊ : κε 
νἱὰθ ποῖ. ἴῃ ὅμως 5υβϑρεδοῖιι5 δϑὶ δο- 

οοηῖυβ, 4 5:0} 1518 ὁμῶς δέερα μΡοϑβὶ 
πάντες τιϑιγραμῖ, τὶ Ῥτοαι. 86:1, 101, 

οἱ μ 8553). 
200, 5344. ΕΧ ΠῚ, 382, αὶ ἄλγος Ρτὸ 

ἕλχος. Νος νοϊ πα ἔλχος ἴδο!]α ἀδηλδνῈ : 

σοπίουν δἰπὶ Μαγοὶ! ναῖ 15 ογαοῦ πὶ δρυὰ 
[ἰν. ΧΧΥ͂, οδρ. 13, Ρυπίουμα οχογοϊταπι 
νΟΟδη[18 « νοοᾶτῃ 4085 σοιίϊυπὶ τοηὶϊ 
« ἰοῆζε ν. 

401. Εχ ΠΙῚ, 284, 54. 
208. ἀοάά. μόνον αὐτός. 
201. (ὑομά. αἷ αἱ καὶ βαδ. 
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205 Δεσπότις αὐδηθεῖσα καὶ ἀσσίδος - ἔρχεται ἄρης, 
ἤργεται ἀτρεχέως, καὶ σφάξει σου τέχνα πολλά. 

Καὶ τότε δ᾽ ἐχπέμψεις τὸν σὸν βασιλήϊον ἄνδρα, 
Τετράδος ἐξ ἀριθυοῖο συνώνυμον, ἐγχεσίμωρον, 

Δεινὸν τοξοθόλον τε, μετὰ χρατερῶν πολεμιστῶν. 
41τὸ Καὶ τότε δὴ Κιλίκων χαὶ ἀσσυρίων μέσον ἕξει 

Λιμὸς καὶ πόλεμος " αὐτὰρ βασιλεῖς μεγάθυμοι, 

Θυμοδόρου ἔριδος δεινὴν στάσιν ἀμφιδαλοῦσιν. 

ἀλλὰ σὺ μὲν φύγε [ τὸν πρότερον βασιλέα, λίπε δ᾽ αὐτὸν, 

Νηδὲ θέλης μενέειν, μηδὲ δούλειος ὑπάρχειν. 
αι Δεινὸς γάρ σε λέων ἐπιίξεται, ὠμοθόρος θὴρ, 

ἄγριος, [ἀλλοδίχης, λώπην] ἀμφειμιένος ὦμοις. 

Φεῦγε χεραύνιον ἄνδρα" χαχὸν δ᾽ ἀσίη ζυγὸν ἥξει, 

Καὶ [περὶ] πᾶσα χθὼν πίεται φόνον ὀμόρήεντα. 

ἀλλ᾽ ὅταν Αἰγύπτῳ μεγάλην πόλιν ὀλθοδότειραν 
λλο Στηρίξει Πελλαῖος ἄρης, αὐτῷ δ᾽ ὀνομήνη, 

Νοῖραν καὶ θάνατον προδοθεὶς δολίων ὑφ᾽ ἑταίρων... 

ἱνδοὺς γὰρ προλιπόντα, καὶ ἐς Βαδυλῶνα μολόντα, 
Βαρόαρος ἐξολέσει τοῦτον φόνος ἀμφὶ τραπέζαις. 

ρξουσι μετέπειτ᾽ ἄλλοι χατὰ φῦλον ἕχαστον 
“αὖ Δημοθόροι βασιλεῖς καὶ ὑπερφίαλοι χαὶ ἄπιστοι 

Εἰν ὀλίγοις ἔτεσιν. Αὐτὰρ μεγάθυμος ἀγήνωρ, 

Εὐρώπην ὃς πᾶσαν ἐπικαλαμήσεται γυμνὴν, 

ἐἰξότε πᾶσα χθὼν πίεται παμφύλιον αἷμα" 

Λείψει ἀτὰρ βιότου [μοίρην] ἰδίαν ἀναλώσας. 
230 ἔσσονται δ᾽ ἄλλοι βασιλεῖς δὲς τέσσαρες ἄνδρες 

ἔχ γενεῇζς τούτου, οἷς οὔνομα πᾶσι τὸ αὐτό. 
ἵσται δ᾽ Αἴγυπτος νύμφη τότε κοιρανέουσα, 
Καὶ πόλις ἡ μεγάλη τε Μαχηδονίοιο ἄνακτος, 

- 224, 544. ερσῃα ροϑὶ ΑἸεχαπάσιπι αἰγίδα. --- 220, 544. Ῥιο]οπιθιι5 [μδρὶ συν 

Απιροπο, υἱ νἀεῖαγ, φυοὰ δὰ Γα8 ρεβῖαβ αἰἰἰπεῖ., τη8]6 σοη[αϑιι5]. --- 280, 544. 
Θεῖο Ριοϊειμοὶ, δὰ} φαϊθιι5 ἤοτγοῦῖῖ ΑἸοχαπάγία, υγϑϊυμα ῥγίηςαρϑ. --- 

205. Οἷν. Π|, 480. 218. Οοαα. φύγε περον τὸν βασιλῆα, 
200. Οἰτ. ᾿ηἴνα, 218, οἱ 1, 108, 54. υ] περον 65ῖ 6 δογ ρίυτι σομρθοιμά!ο η8- 
208. Οοὐά. ἐξαριθμοῦ, αμὰἃ νοοα. ἴυμ : το! ὲῖ φυΐοιι ΧΙ, 145, εἱ ΧΙ, 
210. Οοἀά. καὶ τότε δ᾽ ἡ χιλ. 88. δοϊηάς οοὐά. λεῖπε ῥτὸ λίπε. 
211, (οι. ἀτάρ. 210. Οοὐά, ἀντὶ δίχης λώδης ἀμφ. 
212. (οἀά. ἀμφιδολοῦσιν : εοττοχιὶ θθυοῖυβ νογϑι5 οχ {Π]. 889. 

για]. . 211. Οἵγ. 11], 8390. 
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405 Πιοῖίᾳ Αβις τερῖπα ἀϊὰ. Νίανβ μου υ δοςδ, 

Νατβ νοηϊῖ, εἴ ἀ}065 Ἰπροϊαῖ, ἰὰὰ ρίρτιογα, πδῖοϑ. 

Ηἰςο τὰ β86γὰ ἴψυπ Ππλ68 1 ΡΓΘΪΙ ΓΕΡῈΠῚ, 

ΤὨβῖρτιθηλ Φυλγῖο ΠυΠΊΘΓΟ, 5Ε6ΥῺΠῚ ΘΕ 56, 581{1|8 
᾿ϑναμ, Ζιοτη 06}}1 Θοτβετα πὶ ν15 τπᾶρηὰ βοαυδίυγ. 

Ἅ1Ο ΑΞΒΥΤΊΟΒ (ἸΠΠΟΆ54116 ᾿Πῖ6 Ὁ Βρϑί!απὶ οἴθης ᾿θηθρυηὶ 

Ἐβυγι68 Β6]] 416. ΑἀΘΓΙ ΡΣ ΠΟΡ1]6 τερ πι, 

(δγῖυβ υἱδγχὰθ στᾶνθπὶ ἔεστο ἀθοθγηθγο ΔΈ 58 ΠῚ. 

Τὰ γεγο ργιβοῦπιὶ Γαροπὶ ἔπρο, ᾿ἰΠ4π6 οδἀθηῖθπι, 
Νεὺ ρεγϑίαγα ν6]}18, στα ΤΆ 4116 νὙἱ ποῖα ΒΓ. 

ατὸ ὕτρει χυρρα 160 ἔδσιιβ, ἰῃβαῖ] 4 0}}18, αἴγοχ, 
δὺβ οἱ [8 ΓΘ; ΘΏΒ, ᾿ΠΠΘΓΟΒ ΟἿ] ρυγρυγα νϑβιῖ. 
ΕἌΪ ποῖ ἔαρα τοἰα νἱτὶ, οὰϊ βουνοὶ ΟΠΊη18 

Οεμβ Αβίω, [6] 576 Ομ δ βαϊαγαϊα ΟἹ ΟΓΘ. 

664 ροβίψφυδλπι ργρῖο τηλρηδπι ππάδνογιῖ ὑγθοπὶ 

220 Νῖαυβ Ρε)]υβ. οραπὶ Πἰπηῖδπι, Φαᾶπι ΠΟΙΏΪΠ6 αἰοοὶ 

[ρ56 800, οὥθοᾷ ἴαμα ργοα τ] οΠ6 ΒΌΟΓΙΙΠΩ 
Ἰπνβηϊθὶ τηογίθπ), ΒΑΡΎ] ΟΩὰ ΓΟνΟΓΒῈ5 ἃ} 1Π6}15, 

Βαυ σι ον ΠΉ]861. ἤθὰ 1 τλϑάϊὰ ᾿πῖοῖ ροσυΪΐα πηογίθηι. 

Η!πο 81}11 γθρηυπι τὰριοηΐϊ 58 4057} Ρ6Γ ἃγνᾶ, 

20 [π] 811 τορο8, νἱο]θηῖα ᾿ηβάδαια οοτγάδ, 

Νεο Ἰοῃρὸ δημπογυπὶ βρᾶῖῖο. δϑεὰ [ὈΓΊΟΥ ὑπὺ8 
Ἀεχ οτιῖ, Ευγορῶ ΓΟ Ζυα8 4] ΘΟ] σοὶ ΟΠ 65 
Εχυνα5, πιὰ] απὶ ΒΊΡ γι σαυμ ἴθγγα ΘΓ ΓΘ ; 

Ιπἀς οαἄἀοῖ, ργορεῖ ἀοίαποιαβ πιαηογα ἔδτι. 

2390 Ῥοβῖ 8}}} τερ88 δ] υϑάδξπι βαρ! 8 ΟΟἴο 
ϑυσοδάσῃηϊ, Ζι6ῖ5 Πομθῃ Ἰά6πὶ 51:Π||}|548}6 ροϊοβίδϑβ. 

Τυμο οὐ ργρίιβ γθρα}18 Ἡγυτηρ πᾶ ; βιπλ ] 4116 
ὕτθϑ8 πιᾶρτιὰ λσγριϊ, Μαροάο φαδπὶ οοπάϊ!άιϊ [6 ΓΟΒ, 

218. (οἀά. χαὶ πᾶσι πᾶσα : εἴν. 11] 258. Οἴγ. ὙΠ]. 15. 

89). Ὀιυιθίυπι δυΐοπι δὴ περίπασα 5 υπ0 221, (οἀϊ. ὃς πᾶσαν εὐρ. Ατῃ π}8}}5 
γογθο ἰοροπάυπι, εἰ 1, 198. πᾶσαν ὃς 

2109. (οἀά. ἀλλ᾽ ὁπόταν αἴγνπτος, 258. Οἴτ, βιργα 218. 
ἘΠ|1Ὸ0 56 η50. 229. (οὐ. μορφήν, "]}} ποβ μοίρην͵ 

221. Ἑουπουϊα προδοθεὶς ὑφ᾽ ἑταίρου ἰοπίδπιο δ᾽ }]} η0, υἱὐ ΧΗ, 176, 00] χα 

νοὶ ὑφ᾽ ἑταίρων ἴῃ ιἰ5 υἱ{ἰπ|5 ἢ γὶ5 ἴγε- ταλύσας ἰορί ῥγὸ ἀναλύσας, δι) πι6- 
4165 τοάϊι, ΧΙ, 10; ΧΙΥ, 91, εἷς. 1105 
Υἱάεϊα δυΐοπλ ὑμῖτι8 γθγβυβ Ἰλσιηα ροο 232. διιοίιπι νἱάοῖαγ νύμφη εχ Π, 
μιῆς ραΐετε : ἀθοβὶ σεγῖθ νογθιπὶ κιχήσει 358, υδὶ νυμφεύσεαι Ἰορίτυν ἠὲ Ἀοιιᾶ 
δτὰἀνα. ἴδηογα ππρῖϑ ΠΟΙ ραΓαῖδ, 

“Ων ΄ 
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Πότνι᾽ ἀλεξάνδρεια, χλυτὴ θρέπτειρα πολήων, 
“20 Καλλει τε στίλόουσα, μόνη μητρόπτολις ἔσται. 

Καὶ τότε μεμφέσθω Μέμφις τοῖς κοιρανέουσιν. 
Εἰρήνη δ᾽ ἔσται βαθέη κατὰ κόσμον ἅπαντα" 

. Γῇ δὲ μελάμδωλος χαρποὺς τότε πλείονας ἕξει. ὺ 
Καὶ τότ᾽ Ἰουδαίοις κακὸν ἔσσεται, οὐδὲ φυγοῦνται 

240 Λιμὸν χαὶ λοιμὸν δυσανάσχετον ἥματι χείνῳ᾽ 
ἀλλὰ μελάμδωλος καλλίσταχυς ἡ νεόχοσμος 
[Ολλυμένους] πολλοὺς ὑποδέξεται ἀυδροσίη χθών. 

ἀλλ᾽ ὀχτὼ βασιλ[ῆες ἑλ]ώδεος Αἰγύπτοιο 

Πληρώσουσιν ἀριθμοὺς τρεῖς [ἅμα] χαὶ “τριάχοντα 

“45 Πρός τε διακοσίους " αὐτὰρ γένος ἐξαπολεῖται 

Αὐτῶν οὐ πάντων - ῥίζη δέ γὲ ἐξαναφύσει 

Θηλυτέρη, βροτολοιγὸς, ἑἧΐς προδότις βασιλείης. 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ κακότητα καὶ αὐτῶν ἔργα πονηρὰ 
Ῥέξουσι μετέπειτα, χαὶ ἄλλος [γ} ἄλλον ὀλέσσει. 

“ὅ0 Κόψει πορφύρεος γενέτης γενετῆρα μαχητήν᾽ 
Καὐτὸς ὑφ᾽ υἱῆος - πρὶν δὴ φυτὸν ἄλλο φυτεύσει, 
Ἐἰχλείψει . ῥίζη δ᾽ ἀναθηλήσει μετέπειτα 

Αὐτοφυής . ποῦ δὴ παραφυόμενον γένος ἐστίν. 

Ἑσται γὰρ χώρης βασιλὶς παρὰ γεύμασι Νείλου 
αδὸ Επταπόροις στομάτεσσιν ἐπερχομιένοιο θαλάσσης " 

Εἰχοστοῦ δ᾽ ἀριθμοῦ πολυήρατον οὔνομα ταύτῃ. 

Μυρία δ᾽ αἰτήσει, καὶ χρήματα πάντα συνάξει 
Χρυσοῦ τ᾽ ἀργυρίου τε᾿ δόλος δὴ ἔσσεται αὐτῇ 
Ἐξ ἰδίων ἀνδρῶν " τότε σοι πάλι, γαῖα [μάχαιρα], 

46ο Ἐσσονται πόλεμοί τε μάχαι τ᾽ ἀνδροχτασίαι τε- 
ἀλλ᾽ ὅταν ἄρξωνται πολλοὶ Ῥώμης ἐοιθήλου, 

Οὔτι γε μὴν μαχάρων προδεδειγμένοι, ἀλλὰ τύραννοι, 
Χι(ιάδων δ᾽ ἀρχοὶ καὶ μυριάδων γεγαῶτες, 

- 291, 54. Ραχ εἰ [6] εἴ 5 τεγττάτυι [5'συϊ ἴδγα ἰρτοὸ ΠΠ, 281, 544.) : ροβῖθ οᾶ- 

Ἰαπιίτδ5 δυιἀαἰς ἰαΐεγεῖατ ἴδπιε οἵ ραβδί [ }}}}} εἰς ἀς Ἐρὶ ρμβδῃς}, υπάθ παῦἱὶ ργο- ὖ 

[ὑφ] ἴῃ ἘρΥρίαπι τηϊργδθυπῖ. --- 248, 564. Ἀυγδὺθ ᾿ἰάσπι οεἴο Ριίοϊεπιεὶ, αιο- 

284. ΕΧΎ, 88, οἱ 4111 τασυντοῖ, τοϊγδοίιπι εχ ΥΠΠ], 210, νοὶ 11, 321. 
286. Οἵ. Υ, 11. 242, Οοἀά. ἀλωμένους (516). 
481. Οοἀά. βαθεῖα : 564 βαθέη 4}}}} ἀ(χ48, (ἰοάά. ὑλώδεος, ἴα]50 δἀπιοάιυπ,. 

58 ῃ6 ἴῃ. ΘΙ Υ] 115. δάτ, ἸμΑΡοτααῖ νϑγβὰ5 ἔδοὶ!α γεῆοίθη- 
238. οὐ. μελάμθολος. ΑΙτοτατα ᾿6- ἀυ5, 86 φυοπιοάοῦ Νο8 δἀἀ!άϊπηυ ἅμα, 

τα σι ο 11 Π| 10.515 ΟΠΙΏΪΠΟ ἰΠτογὶ5 θὰ. οδἱ πιϑῖὶο σοὶ σουτορῖο ἃ ἴῃ τριάκ. 
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Ὀινοβ ΑἸοχϑηάσγια, ποπιημπ οΟ] Θθουτι πιὰ ΠΌΙΓΙΧ, 
435 Τογσγάτγαμ οαραΐ, οἀχίτηϊο ἤογαθιῖ Ὠοποσα. 

“45 

5ο 

Ετρο 8.05 Γαρε8 ΝΙίθιιρ!8 ἀ6)εοἴα φαθγαίαγ. 
Ῥᾷχ οὐ ᾿Ἰπίογθᾶ ἰοϊαπιὶ Ἔχϑραϊαῖα ΡῈ Γ ΟΥ̓ΌΘΠ,, 

Τογγά(6 τ} 1ρΡ|1068 ΘοΥῖαθι πάσχα ἐγαοίυβ. 

ϑῶνᾷ 864 Ἰπουπηιθεηῖϊ Π 4:18 ἀάτηπα, ποαὰδ 11}|0 

Τειροτο υἱἹαθυπὶ Πλ]56Ὁ1 ραϑίθιανυ [ἈΠ θΏνο : 
Ουοϑβ ρτοου] ἃ ραϊτια ἔυσιοηῖθβ, οΘ ΠΟΥ 5 ΟΥ̓ 8, 
Ἐχοιριθῖ ΠΙρτι5 16 [5 ὉΡΟΥγ πὰ ρ] 615. 
ρα στϑροβ οοῖο, Ν᾿ 401 Βοορῖγα ἰοπορυηῖ, 

Αἀ]ϊοιδηϊ ἃπΠῸ5 1Γ68 εἴ τγΙρτηΐα ἀυοθηι 8, 
ΕΠεῖα ἀυπὶ ργο]6 ρθη σερα]α ἔδιϊβοαῖ, 
Νέεο ἰδπιθῃ οἴη: 5ἰπιι] : σα ἀῖχ πηι ἅπ8 πηαπΘ ϊζ, 
Ἐδιηϊηθα, [6] 1χ. ΤΘΡΤ8 ΤΠ] ΠΊΙΟα ῬΑΙΘΓΏΙ5. 
ΠΙῚ βαρίταπλ δοϑϊεσὶ εἴ 566} 18 ἸηΞΌρεῦ δά άδηὶ 
ΕἸαρΊτο, 5686 486 ἴῃ ταυΐαα ἔμπογα γα άθηϊ. 

Ναῖαβ ρυτρυγευπι ρσοηϊοτθηι οσοΙἀδἱ, οἴ 1ρ568 

Ῥγᾳάδ οδάεϊ παῖϊ, νϑὶ π}}ὰ ῥσο]θ σο]ϊοῖδ 

Πεβοῖει; ἀομθο γορα]} ἃ ΒΕ Γρε βυρεγϑίεϑ 

Ἀδαιχ 111 101 50] οἴἜβ4ι8 πον ββιπιὰ βυγραῖ. 

Ναιῖχαδ υδὶ 56 βερίδπι ἤν 115 οὐβα παῖ: ἴῃ ὥαυΟΣ 

60 

ΝΉΪυ5, δγιῖ ἰουτ σΖυοηάδπι Γαρῖπα ἰθρΘη 15, 

Ιλίογὰ οἱ σταῖαπι ἀθάγιι νι θβί πὰ ΠΟΠΊΘΗ, 
Οοηρεγοεῖ ᾿ο σταπάθβϑ, 4005 πᾳ |4π6 ἔππάαΐῖ, ΔΟΟΓνΟΒ 
ΑὐΣΊ416 ἀΥΡΟΠΙΙ4Ὰ6 ; 8ε8 οἵ ἀξδοερῖδᾶ ΒΠΟΓΙΠ 

Ῥγοάιποπα οδάσι. ΤΊΡΙ ἴὰπο, ἠΠ|58]π)ὰ 16]]115. 
Β6Ι]ὰ τοσαπι οἵ ριιρτι βυσροηὶ οθβαὰδ ογαθηΐξ. 

Αἴ χυυπὶ Ἀοιηυ] 415 ἱπιροπθηῖ νιπουΐα πιὰ} 
Νοῖ 4115 ργορθπμι, πυ}]ὰ 864 Ἰ6σα ἱυγάμηὶ, 

ϑοοοῦ Ὦὶ τηᾶρῺ!15 τοι ἰεριοηιθυ8, 1}} 

Τα Παρ εἴ 506 γᾶ το ηβθηγ ὑ5406 δὰ Ὁ ΕἸπιὰπὶ ροβϑὶ ἰρθ05 (Ἰεοραίγϑπι. --- 

254, 544. ΟἸεοραῖγα τδῤῇνπι. --- 261, 544. Β6}}]Δ Ἀοπια εἰν} 1. --- 

245. Αἴτ. ΠῚ, 8395. λον, εἴς. ἢ Οἴν. Υ, 18:1, 829, εἷς. 
2460. Οἴγ. ΠΠ1, 396, 001 ἴαπηθη βθῆϑι8 250, 414. Ὀυοῖιι5 ἰοουβ οχ ΠΠ], 398, 

Ἰοῆξο δ]}.5. 544.» 564 οχμηΐῃο 46 8]}18 τε, τυυϊδίϊβ4ιι 

248. Οἴτ. Υ΄, 11. νους ΠΟ ΠΏ .}}}5. 
219. ΑἥὮὸ ροίιι5 ἄλλυδις ἄλλον, υἱ ΞρΡ6. 252. Οοἀά. ῥίζα, 5εἀ νἱάε κυρτὰ. 246 

ἴῃ ΒΙΡΥ}1}1η15, νατδηῖα ἰδιμθῃ βγυηϊαχὶ, 259. Οοὐά. γαΐα μαχρά : ἢ085 σοττ. 
ἰηϊοτάυῃ ἄλλυδις ἄλλος, ᾿πιογάιϊι ἄλ- 261. δ1π|}}}5 νϑυϑιι5 δηϊ5, Υ11]1, 145. 
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Καὶ νομίμων ἀγορῶν οἱ ἐπίσκοποι, ἠδὲ μέγιστοι 

465 Καίσαρες ἄρξουσι διζήμενοι ἥματα πάντα " 

Τούτων δ᾽ ὑστάτιος ἄρξει δεκάτου ἀριθμοῖο, 

Ὑστάτιος Καῖσαρ, ὃς [πὶ χθονὶ] γυῖα [τιταίνων], 

ἀρηϊ δεινῷ βεδλημένος ἀνδρὸς ὑπ᾽ ἐχθροῦ" 
ὃν Ῥώμης παῖδές τε υἱΐς παλάμῃσι φέροντες 

270 Εὐσεύφέως θάψουσι περὶ δ᾽ αὐτῷ σῆμα χέουσιν, 
τ 

Ης φιλίης ἕκατι, μνήμη τε] χάριν μετέχοντες. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν λυκάδαντας ἐπέλθη τέρμα χρόνοιο 

Δίς τε [τριηχοσίους] χαὶ δὶς δέκα πληρώσασα, 

ἐξότε σου κτίστης θηοὸς παῖς ἡγεμόνευσεν, 

275 Οὐχέτι δικτάτωρ ἔσται μεμετρημένος ἄρχων, 
ἀλλὰ ἄναξ βασιλεύς τε γενήσεται ἀντίθεος φώς. 

Εἰς δὲ τότ᾽ Αἰγύπτῳ ἐπιερχόμενον βασιλῆα 

ἥξει ἀτρεκέως φοθερὸς χορυθαίολος ἄρης. 

Καὶ τότε σοι [χείριστ᾽] ἔσεται μετόπισθεν ἅλωσις " 

“80 Δεινοὶ γὰρ μαλεροί τε βίη περὶ τείχεα γαίης 
ἕΐσσονται πόλεμοι χαχοεργέες " ἐν πολέμοις δὲ 
Αὐτὴ λυγρὰ παθοῦσα νεοτρώτων χαθύπερθεν 
Φεύξει δειλαίη - μετέπειτα δὲ εἰς λέχος ἥξει 

Αὐτῷ τῷ φούερῷ " ὁ γάμος τέλος ἐστὶ σύνευνος. 
“80 Αἴ, αἴ σοι, δύσνυμφε κόρη, βασιλήϊον ἀρχὴν 

Δώσεις Ῥωμαίῳ βασιλεῖ, καὶ πάντ᾽ ἀποτίσεις. 

ὅσσα πάρος πολέμοισιν ἀνανὸ ρίησιν ἔπραξας ς 

ὡς εἰς ἕν .« «Ὁ. « ὅλην γῆν ἀνδρὶ κραταιῷ, 
ἄχρις ἔσω Λιθδύης καὶ ἀνὸ ρῶν χυανοχρώτων. 

200 ἔσσῃ δ᾽ οὐχέτι γήρα, συνοικήσεις δὲ λέοντι 

-- 260, 544. δ} 15 ὕεϑδαγ, οὐ)υ5 ΠΠΙΈγα ἴ, ΠΌΤ ΘΓ5 10. --- 212, 5484ᾳ. Αππὸ Ἀοπηϑ 
620 [[]30 ὑγὸ 124, βεὰ γεςορῖα Νοβίῖσο Ἵῃγοποϊορία, ἀ6 4ὺυὰ υἱάβ ποῖ.], υρῖυϑβ 

265. Μοίυϊι Ετιθα]. διζήμενοι τηυῖᾶγο, 
δοὰ [γυβῖτα : ἀδποῖδιὶ δηΐπὶ Δ  ΠἸΟΏ ΘΙ, 
ΠΡΟΤῚ: ουρ᾽άδῃ. 

261, Οοἀά. καίσαρος ἐπιχθόνια γυῖα 
χτείνων. 

268. ᾿Ἀνδρὸς ὑπ᾿ ἐχθροῦ, Βτυτὶ πδπῖρο ἢ 
210. Σῆμα ἰβῖυἀ σο]υμηηα οϑὶ οπλρ 

ἴῃ Βοπογοῖῃ ἀἰϊοίδιουβ ογθοῖα, ἀδ ατᾶ 
δυδίοῃϊι ἰη ὁ. ὕεβαγα, 8. 85. 

211. Αἡ ροῖϊυς ἕνεχα, ΠΙΕΙΤῚ οδιι88 Ὁ 

δεϊπὰς τε οοἀά. ποι Βαρεμῖ. [π ἤποα, 
ρΡγωβίδγεῖ παρέχοντες. 

212. ἀοἀά. λυχάθαντος. Ἠεϊηάα τοὶ 
ἐπέλθῃς ἰερεπάυπι, γ6] ρδύβοῃδὲ πιυΐδῖῖο 
ΔΡΠΟΒΟΘΠάδ. 

218. Οοάά. διηχοσίων, δὶ πο5 τριη- 

χοσίους, ὁ οοη]. Εδ]5α υἰτοχὰς πιοάο 
ἙὨγομοΪορία, 8βθὰ Νοβῖγο ρϑου αγὶβ, ἀἊ 
4υὺ8 νἱάδ ποῖ. 

2106. Οοἀά. ἀλλ᾽ ἄναξ, 

218. Οοαά. ἥξει δ᾽ ἀτρ. Οἴτ. βξυρτα, 
206. 6 δοῆβιι, ςοπίιπάϊ νἱἀοῖυν θ6]] πὰ 
ὅ.}}} ὑμββϑαγὶβ ΑἸεχαπάγηυπι σου Απίουϊὶ 
να] Οοἰανϊδηὶ δάνεπῖα ἴῃ  γρίυαι. 
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Ἀοβιγ!8 δἴψιβ ἔοσο ; ογεβοδὶ πηβρὶβ ἴμ46 πηδρίβαια 
Οὴ Ομ οβασθυπ ΠΟΠΊΘΠΏ, Οεδ0α ΔΗ τ οηΘ ἰΔΡΟΓΔΠΉΒ. 

Ο]εϊπλαβ αἱ Οωβαν, ΄υθηλ ᾿Ἰοτα ἀθῆα ποΙδθιὶ, 

Ἀορηδπάϊ ΟὐρΡΙΘΏΒ, ἸπἰΠλ]60 σοποϊ δῖ 6Ώ86, 
ΜεπΡγάα6 βδηρυϊηδᾶπι ΡῈῚ Πυπιὰπὶ τορι ἀδηῖα νοϊνεῖ. 
Ὅυεπι Ἀοιμς ροΟρα]08 ΠῊΓῸ τυτλ! ]8011 ΠΟΠΟΓΘ, 

270 ΕἸδϊυπιψαθ ὕΠ18 πη η}08 οοπηροπεῖ, οἵ ΔἸτατα 

ἸὨΒΌΡΟΓ Ἔχῖο] δὶ ΤΟ ΠΠ ΘΠ ἃ ΠΊΠΠῸ18 ΔΙΊΟΓΊΙΒ. 

γογυμ 08Ὶ1᾽ᾺΆ ργορεθα!θῃβ δά βη6πΠὶ ΘΕ ΠΊρΡΟΥῚ8 βεῖβ8 
ΑἼΏΟΒ ΘΟὨίυ]οΓΙΣ ὈῚ8 ἀθη08 ὈίΒ4 6 ̓ΓΘΟΘηΐΟΒ, 

Ἐχ 400 τορμῃᾶνιϊ σΘ ΠΟΥ ἴπ18 1}}16 [θυμὸ 
5 [λεῖα 58ἴ0Γ ; Δ πὶ ΠΟΏ ΘΟὨ ΘΏΓΙΒ 06 τηοάαϑῖο 

Ὀιοϊαϊον, 864 γι ρου δοι! ΘοΙΏρΟΒ ΠΟΠΟΓῚ 5 
Ἀσχ 8Ὧ0 ρῶμβ ἀδυβ. Ταμο ΝἸΠ} βοορίγα ρεϊθηΐθι 
Ἐχοῖριθῖὶ τορσθπὶ Γα1}}}5 ΝΙΆΓΒ ἸοΥνι5 ἰ ἈΓΠ.}5, 
ὕπ46 {001 οἰαά 68 ̓Ιῃϑϊαϊ 585 ν185: 8 : ΒιΓρΘΩΐ, 

“80 Ηοττιρ1]68 βυγρθηῖ οἰτοῦπι τὰ πηοϑηϊᾶ ΡυρΊιθ. 
[ρ88 στάνεμι μ6}}} [ουταμαπιὶ Ἔχρογίδ, Βα γι 
ΟοΙΡουθὺ5 ΒῈΡ6Γ οἱ σΟὨ [885 ΒΙΓΑΡῚΒ ΒΟΘΓΥΙΒ, 
Ουᾶ ροϊεπὶ, [υρτοῖ : νἱοΐογοπι ἀδὶπάθ Βυρεγθυῃ 

ΑςοΙρίθὶ σΥΈΠ}10, ΘΟΙΜΠΊΠΏ15 ἔα 6γα ἰθοῖὶ. 
“α8ὸ να ρι, νῷ, πι8]6 πυρῖα ; ἴαππι, ΒρΟΠβ8ἃ ᾿ΠΊΡΓΟΡἃ, ΓΕΡΤΌΙΩ 

Ἀοπιᾶπο ἱγα 68 ἀποίοσυι, ἴα οπληϊᾶ βοΐνθβ, 

ΤΠ} 6}}1 ἘΡῚ βϑρτια 75 ἀἰρηᾶ ραγδηῖατ. 
Ηϊπο ομμηῖβ 16}}}8 νὰ} 1488 Ἀη1118 ΔΑ ΡΘὨΔ8 
ϑϑητοῖ ἀσὰ8 πἰργατῃ δα Γ΄ γαῖα νυ]τβαὰθ ρεγυβῖοβ. 

290 Νθο 7π| ἴὰ νιάυδ, ᾿ΟΓΓΙ}}} Βα πυρῖά ἰδοηὶ, 

τηδχίπιεσυς ΑἸεχαηάγια Ἀοδπο Μαγῖε ἱπιβείοϊυν, οἱ Ἰηΐδιιϑ:15 ΟἸθοραῖγια Πρ [115 

μοβῖι ἰγαάεῖυν τοῖα γορίο υϑ4π6 π Εἰ γαπι εἰ ΠΕ ορίδη. --- 

19. (οἀά. χειρὶ ἔσσεται, ῬΤῸ 6110 
πο5 6 ςοη͵]. χείριστ᾽, οοηϊτδοῖθ ῥγὸ χεί- 
ρίστα, αἴχυς ᾿ιος ᾿ρϑυπι {6016 6 ῥΓῸ χει- 
ρίστη, ποι ΓΆΓᾺ ἂρυὰ ΙΒ. }] πὶ ἰἰσαπῖϊα, 
Βϊς ἴδπιδη ἀνθ ῖ8. 

280. Οοαά. μαλελοί, 
281. Οοαά. ἔσονται οἱ καχοεργές. 
282. Οοαά. αὕτη. Αρὶ ν]ἀεῖαγ ἀς ΟἸεο- 

ρΡαῖγα Απίοηϊιπη ὀχοὶρίθηῖθ, πιοχ ἰρϑὶ 
πυρίατγα : 564. ἴὰπὶ ηὐὰ οἰγοᾶ ΑἸοχϑη- 
ἀγίδτη ογμεηῖδ σογίδιπδ, Ζυδι 50} υ- 
ἰο υεγαπὶ : ἐοηδιη δ ογρο Νοϑβίογ οσα- 

πῖα, δυ]υπι, Αὐϊοπίαπι, Οοἰανίδηιπι. 
285. Οοαά. δυσνύμφη εἰ βασιλεῖον. 
286. ΕἸἢ8. γ γβ8 τη ΘΙΌΥ}}1 5 νὰ] 46 

[γϑαλιθῃ 5. 
281. ἀοάδοχ ὑπυ5, ἀνδρείῃσιν, οοἰφτὶ 

ἀνανδρείηῃσιν. 
288. Οοἀά. νεὶ προχιών νοεῖ] προχίων, 

ΓΙ ΠῚ {π|6 5 Πὸ 5651}, 0Ὁ] ὯῸ5. ΙΔΟΌΠΔΙΩ 
ΓΕ  Ζυΐπιι5 : οἱ νὰ δὴ προΐεσθαι μἰαοδαῖ 
ν6} προεθῆναι. 

290. Οοαί(. ἔσῃ. [π χήρα υἱ εἶπα πη8]6 
σον τ. 
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ἀγγελον - - - - Ἐπὴν βίθλοις δὲ προσέλθῃ, 
Νὴ τρέσσῃ " καὶ πάντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα 

320 Γνώσετ᾽ ἀφ᾽ ἡμετέρων ἐπέων. Τότε τὴν θεόληπτον 

Οὐχέτι τις μάντιν χαλέσει γρησμῳδὸν ἀναγχὴς. 

ἀλλὰ, ἀναξ, νῦν παῦσον ἐμὴν πολυήρατον αὐδὴν, 
Οἷστρον ἀπωσάμενος χαὶ ἐτήτυμον ἔνθεον ὀμφὴν 
Καὶ μανίην φοδεράν" δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν. 

818. Ροβῖ ἄγγελον, οοἀὐά. Ἰδοιιμδτῃ ὁ5- ὈΥΠ 15 σαγτα!ηΐθι5 8πὶ υδυγρᾶΐὶδ νῸχ 
ἰοράσπι αυδπὶ ἀράϊπηυς, ἰογίαθ86 ἴδηθῃ [1], 425, εἴ Ἰιος 'μ80 ᾿ρτο, 169. 
ΠΟΙ 58115 διηρίδηι : Υἱ οἴ ΘΠ ἄθε88 6 419. Νοῖυβ εχ ΗόπιοΓο συογϑιις, οἱ εἴτ. 
ΥΟΓδιΣ 58 16Π| ὉΠῸ5 ἰπίοβον. Βίόλοι ἀδ 8᾽. [Π],821. 
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(δγηληα., . . . Νοβίγοβ πθ6ὸ ἴδΔΏρϑγα ἢ ΡΓῸΒ 

Ῥχγιηδῖυδῖ : 51:π|}] οἰαρϑβι, 5 πιὰ] ᾿1η46 αϊυτι 

310 ΤΕΙΏΡΟΙΙΒ δἀϊβοοῖ οδ811.8 : Π60 8 πηθᾶ Ζυ]Β4ΊΔΠΙ 
Ολγτηΐμα ἀδηηημδθιῖ [45], τι! βοσγάσανθ ὐροδθιῖ 

Θογ]εραπ). ϑ6ἃ τὰ ΠΟΒΊΓΆΠΙ, ΓΕΧ ΤΠΔΧΙΙΏ6.) νΟΟΘΠι 
Εἰ ὨΪΠ.108 ξ681118 οἴ 825 085 ΘΟΙΏΠΡΓΙΠΊΘ ΤΠ] ΘΏ[Ὶ5 

Ῥγαβάρϑιῃ γΆΡΊΘπὶ : ἀἃ π10}}65 [Πα ΘΓ οδηΐυϑ. 

221. ΕΧΤΙΙ, 811, οἱ εἴτ. δα ρτὰ 810, 54. 924, Εχ Ἠεβιοάο, Τμοοροη. 104, εἱ 
822. (064. ἀλλ᾽ ἄναξ, υἱ ἐξρο. δυρ- εἴν. ἰηῖτα, ΧΠ], υ]ι. 

τὰ5ΊοουΣ εχ ΠΠ, 847. 
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ΟΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ. Ι 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι στονόεντα χοόνον κλύε Λατινιδάων" 

[ἤτοι] μὲν πρώτιστα μετ᾽ ὀλλυμένους βασιλῆας . 
Αἰγύπτου, τοὺς πάντας ἴση χατὰ γαῖα φέρεσχε, 
Καὶ μετὰ τὸν Πέλλης πολιήτορα, ᾧ ὕπο πᾶσα 
ἀντολίη βεθδόλητο καὶ ἑσπερίη πολύολθος, 
ὃν Βαδυλὼν ἤλεγξε, νέκυν δ᾽ ὥρεξε Φιλίππῳ, 
Οὐ Διὸς, οὐχ ἄμμωνος ἀληθέα φημιχθέντα, 

Καὶ μετὰ τὸν γενεῆς τε καὶ αἵματος ἀσσαράχοιο, 

ὃς μόλεν ἐχ Τροίης, ὅστις πυρὸς ἔσχισεν ὁρμὴν, 

Πολλοὺς δ᾽ αὖ μετ᾽ ἄνακτας, ἀρηϊφίλους μετὰ φῶτας, 

Καὶ μετὰ νηπιάχους, θηρὸς τέκνα μηλοφαγοιο, 

Καὶ μετὰ τὰς [ἐτέων] ἑχατοντάδας ἕξ διαθῆναι 

Καὶ δύο τὰς δεκάδας Ῥώμης δικτάτορος οὔσης, 

ἔσσετ᾽ ἀναξ πρώτιστος ἀφ᾽ ἑσπερίοιο θαλάσσης 

τῦ Ρώμην κοιρανέων, μεγάλ᾽ ἄλχιμος ἠδὲ μαχητὴς, 

Αμο. Ηἰς ΠἰΡῈΡ οὐπὶ ῬΥΪΟΓΟ σοπιηυδίυγ : 'ρ856 δυῖοπι Ηἰδῖοτίδ5 ἈΟΤΟΔΏΔ5 σΟΙΏρἾθο- 
αἰἴὰνγ Δ Αὐφξυδῖο υϑχὺα δά Αἰεχαηάγυπι ϑοτνοόγιηι. --- 1, 564. Ττγδηβίτϊο. -- 10, 
864. ΑὉ ὑτγθὸ ὑοηάϊϊα δά Αὐξυδῖυπι πυϊηογδηῖιγ ἃ ροοῖα δηπὶ 620 [{8]50 φυὶϊ- 

ΤΙΤ. Οοηδίδηϊος ἰῃ τηδὶϊ5, σιθύλλης ἰἰος δχογάϊηπ, εἴ σοηΐονῦ ἱπῖγα, 84. 
λόγος ιβ΄. ; 2. Οοἀά. ἢ ὅτι μέν : νἱαε Υ͂, 23. 

1. ὑοάά. χλναλατινιδάων, υηο νετΡρο; 8. (οὐά. πάντας ἢ κατά. 
εεὰ ν]ΕὟ, [, 544., υπάδ ἰοϊυπι ἀεβυχὶϊ 8. Οοἀά. ἤλεξεν νέχυν : εἴν. Υ, 6. 
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οΒλοῦμοαῦΜ 

ΠΙΒΕΒ ὈσΠΟΌΕΒΟΙΝ 5. 

Νυῃηο ἃ86. πὰποὸ 06] : ᾿ὰρΌθτια ᾿επιρογὰ ἔθου, 
αἸασα [,δτἱἰπογυμ ἔδημδ, (αὶ ργιμηὰ ΡῈ. ΟΥ̓ 6 πὶ 

ϑοορίσα ρογεηῖ ροϑβῖ Ἵσϑιποῖοβ ἴασαι 6 ΒΘρΡῸΪΟ5 
 ργρῖϊ τερεβ, ροϑὶ εἴ ἀιο15 1π0]118 ἔαϊα 

5 Ῥε] καὶ, 88} 4υ0 )ᾶσῦογα οοοδϑὰ8 εἴ Οὐ 8, 
Οὐεπι ΒΑΡΎ οΙ [Ἀ]βὶ ρεμογῖβ ποσβάι6 ἀγραεῖ ἱρβᾶ, 
Νοῖ ἤονθ, πο ΑἸμμοπα βδΐυπη, τεἀάείψας ῬΏΠΠρρο ; 
Ῥοβὲ οἴδμι. ογεῖα πὶ Αββδσγδοὶ ἀ6 ΒΔ ΠΡΊΪΠ6 ΓΕΡΈΙΩ, 
Ουἱϊ ραϊγιαπὶ ἔπ ρΊΘ 5 Ττο͵άπο5 ΠΗ ΑΙ ἸρΠ68: 

10 Ῥοβί(ᾳδ 81105 ΓΕρΡΤΙΟ Οᾶγο5 6] ο486 ροϊεηϊε8, 
Αἴᾳχαδ ἔδγω ρΈ ΠΗ ΠΟ8 ρθοοσὰ ἰπἔδβίδ 18 ΔΙ ἈΠλΏΟϑ, 

Ἀοιηα ὉΒ1 ΒΕΧΟΘΠ8 νἹΟΘὨΙΒΩῸ6 ἸΠΒΌΡΕΟΙ ΔΠΏ18 
Οοπάιϊαοει Ἰορ65 ἃς ἀϊοϊαϊοτία "Γᾶ : 
Τυμπο ετῖῖ, Ηδβρϑσῖο 411 ρυϊ πη Δ Θ]ΌΟΓΕ 5Ξυγροῖ, 

15 Βοπιυ]ος σΘΏ18 ΓΘΟΙΟΥ, ἀχ ΠΟ] 18 ΔΓΙΏΪΒ, 

ἄεπι, βεὰ ργοργία ἱρϑὶ σμγοποϊορία, δίοσυϊ 110. ΧΙ, νυν. 212, οἵ ἱπίτα, νυ. 225, Ἰοοὶβ 
͵Δπ ποῖδιϊ5 γα] ποιδη 5}. --- 14, 564η4. Αὐξυβδῖυ5, οὐ] ἰαγα Α, πυμηοστβ 1, 500 

«π|ὸ Ομγίβῖυβ σδηδίυσγ παῖι8., ᾿πίγα, 80-84. --- 

Ἴ. Οοπίεγεμαυβ ᾿ἷο νογϑυϑ ΠΟ ἸΠ040 ΙΏὩΘΤῸ ΔΗΠΟΓΌΠΏ ἃ ψυΐβᾶγὶ ΟΠγΟΠοΪ ρα 
οὐ Ε,, Ἵ, 564 οἴϊδηι οὐαὶ ΧΙ, 191. ἀϊδίδηῖϊο, φυφγοπάδ ποῖὰ δὰ ΧΙ, 212. 

8. Οοἀά. ἀσάρχοιο. 14. ΑἰΥ. Υ̓͂, 12, οἵ ΠῚ, 116. 
12. Οοάά. ἑτάρων ρῥτὸ ἐτέων. θ)6 ἢυ- 15. Αἢ πιο Ῥώμης 
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ἀρχὴν στοιχείων ὅστις λάχε" καί σε πεδήσας, 

ἄρεος ἀνδροφόνοιο παγήσεται, ἀγλαόκαρπε " 
Λώθην ἐκχτίσεις, ἥνπερ προέηκας ἑχοῦσα. 

Αὐτὸς γὰρ μεγάθυμος ἀριστεύσει πολέμοισιν, 
20 [ ν] Θρήκη πτήξει, καὶ Σιχκελίη, μετὰ Μέμφις, 

Μέμφις πρηνιχθεῖσα δι᾽ ἡγεμόνων χαχότητος, 

ἐ γυναικὸς ἀδουλεύτου ὑπὸ δουρὶ πεσούσης. 
Καὶ δεσμοὺς θήσει λαοῖς, χαὶ πάνθ᾽ ὑποτάξει" 
Κῦδος ἔχων χρατερὸν, σκήπτρων ἐπὶ πουλὺ κρατήσει. 

λὅ Οὐ γὰρ ὑπερθήσει ὀλίγον χρόνον οὐδέποτ᾽ ἄλλος 
Σχηπτοῦχος βασιλεὺς τούτου πλέον, οὐ μίαν ὥραν, 
ὡμαίων ᾿ ὅτι πάντα Θεὸς χατένευσ᾽ ἐπὶ τούτῳ, 

Καὶ δὴ καὶ χαιροὺς ἐπεδείξατο ἐν χθονὶ δίη 

Θεσπεσίους, μεγάλους, ἐπὶ δ᾽ αὐτοῖς σήματ' ἔδειξεν. 

30 ἀλλ᾽ ὁπόταν ἀστὴρ πανείκελος ἠελίοιο 

Λαμπρὸς ἀπ᾽ οὐρανόθεν προφανῇ ἐνὶ ἤμασι μέσσοις, 
Καὶ τότε δὴ χρύφιος ἥξει Λόγος Ὑψίστοιο, 

[Σάρκα φέρων] θνητοῖσιν ὁμοίϊον. ἀλλὰ σὺν αὐτῷ 
Αὐξήσει τὸ χράτος ὦμης κλεινῶν τε Λατίνων. 

35 Αὐτὸς δ᾽ αὖθ᾽ ὁ μέγας βασιλεὺς ἰδίης ὑπὸ μοίρης 

Κατθάνεται, παραδοὺς ἑτέρῳ βασιλήϊον ἀρχήν. 
Καί τις δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ἀνὴρ κρατερός τ᾽ αἰχμητὴς 

ἄρξει, πορφυρέην [λώπην] ἀμφειμένος ὦμοις " 

στε τριηχοσίων ἀριθμῶν κεραίην ἐπὶ πρώτην, 
4ο Ἐἰξολέσει Μήδους καὶ ἰοθόλους ἅμα Πάρθους: 

᾿ς Αὐτὸς δ᾽ ὑψίπυλον καθελεῖ πόλιν ἐν κράτεϊ ᾧ " 
Καὶ πολὺ Αἰγύπτῳ χαχὸν ἔσσεται, ἀσσυρίοις τε, 

Κόλχοις, Ἡνιόχοις, χαὶ τοῖς παρὰ χεύμασι [Ῥήνου] 

Γερμανοῖς [ναίουσιν] ὑπὲρ ψαμαθώδεας ἐἰχτάς. 

--- 21, 94ᾳ. ΤΊ εγῖιι8, ου)υ5 Ἰἴογα Τὶ, πυπιογυς 800. “--- 

16. ΕΧΎ, 15. 19. ἀοἀά. ἀριστεύονσι πολέμοις (εἰς) " 

11. δογνυδαῃάυπι παγήσεται : ὁδὶ Θηἰπ) ςοττ. ΕΥ̓ ΘΑ]. 
« Ρἱηρυδεςοῖ, 58 {1611 », Ζυδιηνδηδο- 20. (οὐ. ἡ θράχη, βἰπε ὅν. (τ. 
Ἰο ν γΌ! βδῆδα, ὑηἀ6 ἰδῆθη ργοσθβϑὶ Υ, 16, 544. 

νοχ παχύς. ἴῃ ἤπε ἀγλαόχαρπε ὦ δ- 23. Αἱ πιο] υ5 θεσμούς, υἱ Υ,, 19, οἵ 
δΥρυμι,, θη δὰ Ἀοιμδπὶ ρεγι δῖ ; πᾶπὶ ἰογίδθϑε ΥΠ1]|, 18} 

ἀ6 ΖΕ Υρῖὶ βογνίαίε εἶν. ΧΙ, 801, 5644ᾳ(:, 4. Οοάὐά. ἐπὶ ποδί : οοττ. Ετίδα!. 
οἱ οἴπηῖπο ΤΕ ΦΥΡΙΙ δυηϊ 1ν} ΠΙΡΓΊ. 25. Οοἀά. οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ἄλλοις. 

18. Ροοεῖ λώδην νἱάρδ δῃ δ᾽ 1Π56Γ85. 21. Ο(οάά. κάτευσ᾽ : οοττ. Πα]. 
Οἴν. εἰίαι ΧΙ, 818. 80. Οἰγ. ἱπίτα, 282. 



ΒΙΒΥΚΕΙΝΟΒῸΝ ΜΠ18. ΧΙ]. 

[χἴοσα οὰϊ ποθ 5ΙΡΏΔΡΙΣ ρσῖπιᾶ ; ΠΡΙΧῸᾺΘ 

ὙΊμποΙα ἀδρῖς, 16}}8 ο ἔτι} 15, ἴα θ ογα θα πὶ 
Ὀεραβοοῖ ργϑάδῃῃ : ἴὰ ροπᾶ8 ποχὶᾶ 801γ68. 
Ναπιχας δγιῖ 116 ροΐθῃβ Ρ6]]ο, φιεπὶ ΤὨτδοῖα 16}}08 

40 Επ δίουϊα Ποσσθθιῖ, ἴα 6 ο ρου τα τοῦτ 

ΜερὮὶ ἀσοιπι νἸτ0.. ΠλΌΠ16Γ φασὶ Ναγιο δι ηἰβῖτο, 

[πη ρἴ] 68 5ΒΕυΎ γα, οδα οὶ. ΠδΡιῖ 1116 σοδοῖ 8 

ἦυγα ἔεσοχ ρορυ]}18 εἴ ἰδρίθυβ οπιηΐα βυράοϊ, 

Ιδυάε βιὰ Γαρηϊαας αἴὰ ἔγαϊυγὰ8 ὨΟΏΟΓΟ : 

25 Οὐἱρρα πθὸ 8]16Γ δγῖῖ, ρίυγεβ Ζυὶϊ βοαρίγα ρβϑὺ ἃ ΠΠΟΒ 
Οαββογιῖ, δὰϊ ἀπδηὶ ΓΕρΏΔΥ ΓΙ  ΔΠΊρΡ]115 ΠΟΙΆ), 
Ἀοπιδπαβ ρῥγποαρδ5. ΟἸΪι Πεὰδ ΟΠΊηΪ8 ΡΓΈ5Θἢ8Β 

Απημπαῖ, 80 ἴοι! ᾿φἰἸ581π|ἃ ᾿θΠΊρΟΓᾶ τπ 840 

Οβιίθπαεῖ, πηᾶρτ}8 486 Βυγρθηῖϊ ᾿Π0]118 5] ΡΒ. 
30 Ουσπι νὉΓῸ Π166}1 ἰγαοῖα τηδηϊοϑῖα αἱ! δὶ 

ϑ16114 ροΐο ἔυϊρεγα νι ἀθθι τυ ὡυμι]δ 50]15, 

Τυα  ογθυμπ ίογπι ἀθβοθμάδὶ ΝΌΠΏΏΙ8, ὑπιΌ γα 

(οΥΡοσῚΒ ἱπἀαἴππ), ρᾶ: οἱ πηοτῖδ! !θὺ.8 ΘΡΤΙ8. 

Νεο πληυβ δυρεβοοῖ Ἀοπιθ [,Δ1114116 ροϊεδίαϑ, 

20 Ὦόπθο ΓῈΧ ΠΙΔΡΏ8 ΡΓΟΡΓΙΟΒ ᾿πρίθνογιῖ ἃ ΠΟ, 

Ἠεβοϊθηβ4α6 4}1} ἰγαά δὲ γαραίϊᾶ 1υΓᾶ. 
Ῥοβὲ σης δοσαάσὶ βο]10 νἱν Νίαγιε τγομθμάιδ, 

ῬυΓρυΓδυπη 486 [να ΠΠ ΘΓ 8 ̓ ΙηἀυϊυΒ νο 8118 ΠΟΏΟΓΘΙΩ, 

᾿ς ΒΙΡΏΔΡΟΙΣ ου)ὰ8 Ὠοῖᾶ ἴῈΓ σΘΠΘϑ: Ππλᾶ ΠΟΙΏΘΗ: 
άο Ουιϊ ρΙΔα1ο08 ἔγαηρσει Νίεα!Ι, Ῥαδγιῃίααο βαριεια5, 

Αἴχαθ ᾿ρ88:η ρογῖ 8 Β0] Ἰπθπὶ ἀϊγαδὶ ὈΓΡΘμ,. 
Τυπὶ ρῥταν!β  σγρίαχμῃ οἰΔἀ65 τηᾶπεὶ, ΑΒΒΥΤΙΟΒ46, 
ΟοἸ]οδοβ, Ηδπηϊοςιιο8, εἴ 408 ΡῈ Π5 δοοοἷα ἈΉΘΩΙ 

Οογμδηδ Γἰρ Βα 8] ΠΕΡ Ὸ8 ἜγΓαῖ ἈΓΘΠΪ8. 

32, 8δ4ᾳᾳ. 6 δος Ἰοςο 8ο ἀξ οἰ γΙβι Δ ηδ 
τοὶ σίο5 ἷο ΠρΓ 880 να ρῖο, χυῦπὶ 
οοἴεγα Βοτῦμι ᾿Ργογιηὶ δροσῖα ἡυάδιοα 
δῖ, νἱ 6 ποῖ. 

88. Οοἀά. σαρχοφάγων. 
86. Ετεχυθῆς ἰὴ ἢϊ5 ὉΠ] 1|π||5 ΠΡ τὶ5 

ἢϊς νουβυ8. 
41. Οἷν. ἱηΐγα, 121, οἵ δὲπλ δ νἱγὶ οἷος 

Εἰἴυαι, ΠΠΔὰ. ὃ, 817. 
88. Οοἀά. αὐξει ρτοὸ ἄρξει. ΠἰΔ6πὶ πόρ- 

φυρέην δὲ λαθών, 01 ᾿.058 λώπην 6 σοῃ]. 

ΦΧ, 389, οἱ ΧΙ, 215. 

89. Οοὐά. ὥστε εἰ κεράην. υείυδ 
ΨΕΓΒῸΒ ΕΧΎΥ͂, 21, ᾳυο ἱπ Πἰρτο οοὐά,. ὑτγὸ 
κεραίην πιᾶ]6 κερέην ΒαΡεῦδηϊ, ἴῃ πος 
Ροδδίπιε χεράην. 

41. Αὐν. Υ, 22, οἱ "δὶ ηοῖ. 
42. (οάά. καὶ πόλει. Ροβδῖ πολύ Ἀη δ᾽ 

δάδηάυμῃ ἢ 

λᾷ. οἀά. [ἢ ἔπεα νείλον : 058 ΠΟΓΙΓ. οἱ 

τυῖο φυϊά Θῃ ργορῖοῦ ν. “4. 
44. ὕπυθΒ «οοἀ. γερμανούς, ἀρϑ84ι6 

5ΥὨΐδχὶ ; οἱ οπῃδ5 ἄγουσιν, δ᾽ πο5 ναίου- 
σιν, 5ιοϊ ναίοντας ἰηΐγα, 15]. 
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Αὐτὸς πορθήσει καὶ ὑψίπυλον μετόπισθεν 

Εγγύθεν Ἡριδάνοιο πόλιν χαχὰ μητιόωσαν. 

Καὶ τότε δὴ πέσεται πληγεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 
ἄρξει δ᾽ αὖ μετέπειτ᾽ ἄλλος δολιόπλοχος ἀνὴρ, 

'Γῶν τρισσῶν ἀριθμῶν ὅστις λάχεν, οὔνομα δ᾽ αὐτοῦ 

Δηλώσει χεραίη. Χρυσὸν δὲ πολὺν συναθροίσει᾽ 
Κοὐχ ἔσται πλούτου πουλὺς κόρος " ἀλλά τ᾽ ἀναιδῶς 

Πλείονα συλήσας θήσει κατὰ γαῖαν ἅπαντα. 

Εἰρήνη δ᾽ ἔσται, πολέμων δ᾽ ἀναπαύσεται ἄρης. 
Πολλὰ δὲ δηλήσει ἐπὶ μαντοσύνησι μεγίστων; 
Πευθόμενος βιότου ζωῆς χάριν. Αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἔσται σῆμα μέγιστον - ἀπ᾽ οὐρανοῦ αἱματόεσσαι 

Ῥεὔσουσι ψεκάδες, καὶ ἀπολλυμένου βασιλῆος. 
Πολλὰ δὲ ποιήσει ἄνομα " περὶ δ᾽ αὐχένα θήσει 
ἄλγεα Ῥωμαίοις, ἐν μαντοσύνησι πεποιθώς " 
Συγχλήτου δ᾽ ὀλέσει χεφαλάς. Λιμὸς δὲ χαθέξει 

Καμπανοὺς, Θρᾷχάς τε, Ναχηδόνας. ἰταλιήτας " 

Μούνη δ᾽ Αἴγυπτος θρέψει πολυπληθέα φῦλα. 
Παρθενικὴν δὲ χόρην, μυστήριον ἐξαπατήσας, 

Αὐτὸς ἄναξ ὁλέσει δολίως" τὴν δ᾽ αὖ πολιῆται 

ἀχνύμενοι θάψουσι " χόλον δὲ ἀνάκτορι πάντες 

Κατθέμενοι, δολίως τοῦτον διαλωθήσονται. 
᾿Ανθούσῃ κρατερῇ Ῥώμῃ κρατερός [περ] ὀλεῖται. 

Δισδεχάτου δ᾽ ἀριθμοῦ ἄρξει πολυχοίρανος ἄλλος. 
Καὶ τότε Σαυρομάταις πόλεμοι καὶ χήδεα λυγρὰ 

ἥξει, καὶ Θραξὶ, καὶ ἀκοντισταῖσι Τριδαλλοῖς " 
Καὶ πάντας Ῥωμαῖος ἄρης διαδηλήσηται. 

Σημεῖον δ᾽ ἔσται φοδερὸν τούτου χρατέοντος 
ἰταλικῶν γαίης καὶ Παννονίων " περὶ δ᾽ αὐτὰς 

Νὺξ ἔσται σχοτόεσσα μέση ἐνὶ ἥματος ὥρῃ, 

[Καὶ λαϊνος] ὑετὸς χάπ᾽ οὐρανοῦ " αὐτὰρ ἔπειτα 

Κοίρανος ἴφθιμός τε διχασπόλος ἰταλιήων 

- 48, 5ᾳᾳ. Οδ]ίρυ!α βοὰ (δῖι8 (ρθβᾶγ, ργθοα Γάΐος, οὐ]ι5 Πἴογὰ Γ΄, παπλοσυ5 ὃ. --- 

68, 544ᾳ. ΟἸδιιάϊυ5, στόςε Κλαύδιος, εὐ͵]ὰ5 ᾿ἴογὰ Καὶ, πυχιόγυβ 20. --- 

48. Δολιόπλ. νοχ ἱπιιβίϊαϊα ργὸ δολο-ὀὀ ὀ 51. Ἀοἀυπάαϊ καί, 56] ποῃ εδὶ ἀεϊδῃ- 
πλόχος, ὑπ46 δυβροοΐυ δοσθηῖῃ5. ἀυπὶ, π15] ἰθρᾶ8 παραπολλυμένον. 

δά, Οοαά. δηλώσει, 59. Οοαἀά. μαντοσύναισι : δε «ΑἸ ῖοτ 
δ6. Οἴν. 11, 20.:}1}, 804: ΧΙΥ͂, 89. ΒΌΡΓΑ, 54. 
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Ιάεπὶ ργῶνδ 5 [απ ἀαἴδπι ποθ θι15 υγθ6πὶ 
ἘγΙάδῺ: δὰ τίρϑϑ, τηθα!δπίθια ἰγβιϊα, ρογαδῖ. 
ἴΙπάᾶδ σδάεὶ γἰριάο ᾿γαπβῆχυϑβ ρθοΐοσγα ἔδττο. 

Ῥοβὶ δἱῖυ8, (ΠΧ δηϊπἷβ, πονὰ τορδ οδραββεῖ, 
Τογιία βίρηδθιιὶ συδπὶ ᾿τογὰ. σοηρογοῖ 1116 
Μαρηυμι αυγὶ ροπάυ8; ἴδηηθη Ἰηϑαϊαἴὰ8 Πα ροπάο, 
ῬΙαγα ρεῖεοὶ 56 ΠΊΡΟΓ, ἰογτ 4.6 ἴῃ νίβοογα οοπάθι. 
Ῥαχ ετὶϊ Ἰηἴοθγθα, ρορυ! 46 ἃ Ναγῖα χυϊοβοθηῖ. 
Ἀεχ πιυΐϊῖο8 ρΌΠΘΓΟ ᾿Ὠβιρ 68 ΟρῚ θυ 5416 περ θὶϊ, 
πὶ οανεῖ 'ρ56 81:0] πΙπη 46 ογδουΐα οἀρίαϊ 

Ογοάυ 8. Αβὲὶ Ἰηρθῃβ ϑίρηυμι, ρ᾽ ποδὶ ἀγάπ8 ΘΠ 
ΘδηρΌ 6.8, )8 πη] πὶ που Τὰ 1Ὸ ΡγΙποῖρθ, σατϊι8. 
Μυ]τα ᾿πΐληάα τηδηὰ [δοϊεῖ; ταΐα τηὰ]τα Οὐϊτιτὰπὶ 

τροπαὶ ρσοηῖὶ, ργθεῖ ἄπ νϑι! 8 ΔΌΓΘΏ), 

ΟΟΙΪααιε οαρῖϊνὶ οοπίτιπροι πιὰ} 1ἃ βομαῖαβ. 

Οδπραμοβ ΤἬγδοδβαμις, Νδοθαομδϑ, Π{8]1ς π|6 
Ὠυγὰ ἴλπιθϑ δηρεῖ ρορυ]ο8, 4005 ἃρεγα ρϑβοοῖ 

Ἐργρῖαβ, πυΐϊνχ ᾿θυταγαπὶ 5018 Βυρουϑιί68. 
ἴτηριυ8 Ι8δ[6 ΒΔ οΓαμ, ΟΔΙ Δ 5 [5 Οἴπηθ, ρυ θ᾽ τη 

Οοπιρτϊπιοῖ, ᾿πἰοεταθῖαας ἀοἷο, 4υδηὶ ἔμπογα γί βιὶ 

Ὀεάυσεηι οεἶν68. ϑϑίθηϊπη οοηῇαῖα τὐπηοβοοῖ 
{Ππ||ο.. οἱ Ἰη5141|5 οἰγουπηάαἴῃβ ρ56 ρουθιῖ, 

ΕἸογθη5 ἤοτγθηι! αὺυϊ ΙερῈ8 ἀϊχϑγαὶ αὐϑὶ. 
Ηϊπο αἰίαπὶ τοροῖη ποῖδ νἹΟΘ ΠΤ Ιἃ ΠΊΟΠΒΙΓαὶ, 

ΘῈ 4110 ϑαυγοπη8 18 ̓ πηπ8η1α [61], [ογΙΒ4ὰ 6 

ΤὨταοιθυ5, εἴ Ἰαουϊο ρυοτρῖ15 τηαἶα πιὰ] τα ΤΥ} }}}8 

Ιπιρεηάφθηϊ : Ἀοϊμδηιβ δηϊπὶ Νῖαγβ ΟρΡρυΙπιδὶ ΟΠ] 65. 
Αϑῇ ᾿π ρθη 110 βιίρῃαπι Γορηδηία ρανθρυηι 

Ῥαῃηοηΐοξα [8] σοι 6 ὉΓ0 68, 4008 αἴθογο 80 αἰἴο 

ΠΕΒΌΡΟΓ Ἱπουμθοὶ τπηθάϊο ἰθηθργοϑα ἀ16 ποχ, 
Εἰ 8βᾶχ}8 Ογερ ἰδ 5 ἐπ] ὨΙΡ 8 ΠῚ ΡῈ Ὁ : αἱ 1116 

Οἰδγὰβ ἴῃ [14}1ἃ τεοίοσγ, ἰαΐθααθ ΓΘ ΘΠ 05, 

. Οὐ. λιμός. 10. (οάά. ἀκοντιστὰς τριδάλλους. 

. (οαά. χώρην εἰ μνστηρίων. 12. εγβιιβ ἰπ δ᾽ ν}}}}15 φρο οὐναξ. 

. (οὐά. πανάχτορι. ὁ. ΧΙ, 815. 
. Μοιυ5 δδης Ἰερενεῖιγ ἀνθούσης, 15. Οοὐά. χελαινὸς ὑετός, υἱὲ πΠο5 6 

ἃς ἀεὶηάς χρατερῆς, εἴς. ἴῃ ἢμε οοὐά. τοι). καὶ λάϊνος. οἱ 5ἰς ἴετε ΧΙΥ͂, 285. 
κρατεροῖς ὀλιεῖται (5:6), δὶ πο περ δ- δι }}}8 ἜΥΓῸΓ ἰηΐγα αυοαυς, 1). Νὲς 
ἀϊάϊηνυ5 πιοιτὶ οδιυιϑὰ. ἀὁ πῃεῖτο οὐπὶ ΘΗ }}|5ἴ8 τιχδινάναι δϑὶ. 
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Βήσεται εἰν Αἴδαο δόμοις ἰδίης ὑπὸ μοίρης. 
Πεντήχοντ᾽ ἀριθμῶν πάλιν ἄλλος ἐλεύσεται ἀνὴρ, 

Δεινὸς χαὶ φοδερός" πολλοὺς δ᾽ αὐτὸς ἀπολέσσει 

8ο ἔχ πασῶν πόλεων ὅλθῳ γεγαῶτας ἀρίστους, 
Δεινὸς ὄ ὄφις φύσεῶι; ὁ βραχὺς λόγος, ὅς ποτε χεῖρας 

Ηγεμόνας τανύσει, καὶ ὀλεῖ, καὶ πολλὰ τελέσσει, 
᾿ἀθλεύων, ἐλάων, κτείνων, καὶ μυρία τολμῶν, 
Καὶ τιμήσει τὸ δίαυμον ὅ ὄρος, λύθρῳ δὲ παλάζξει. 

85 ἀλλ᾽ ἔσται χαὶ δισσὸς ὁλοίϊος ἰταλίδησιν, 

ἰσάζων Θεῷ αὐτὸν, ἐλέγξει δῆμον ἐχόντα. 

Εἰρήνη δ᾽ ἔσται βαθέη τούτου χρατέοντος, 
Καὶ τρόμοι ἀνθρώπων. Ὑπὸ Αὐσονίοισι δ᾽ αΐξ 
[{ξεθ᾿ ] ὕδωρ ἃ ἄτοπον ἀπὸ Ὠχεανοῖο ῥοάων. 

00 ἀμφὶ δὲ παπταίνων, θήσει [τ Ἴ ἀθλεύματα λαοῖς 

Πολλὰ μάλ᾽, ἠδ᾽ αὐτὸς ἐναγώνιος ἀθλεύσειε 

Φωνῇ χαὶ χιθάρῃ, νευρῇ μέλπων ἄμ; ἀοιδήν. 

ὕστερον αὖ φύγεται λείψας βασιλήϊον ἀρχὴν, 

Ολλύμενος δὲ χαχῶς, ἀποτίσεται ὅσσα ἔοργεν. 

Τὸν μέτα τρεῖς ἄρξουσιν ἐπώνυμεησι λαχόντες 

Ἐδδομάκοντ᾽ ἀριθμὸν δύο ἐθιθαγον: εἷς δ᾽ ἐπὶ τούτοις 

Στοιχείου τιέτατοῦ, χαὶ ἐπ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ὀλεῖται 

ἄρηϊ κρατερῷ ὑπὸ στρατιῆς παλαμάων. 

Εἶτα τις εὐσεδέων ἥξει ολετης μέγας ἀνδρῶν 

[00 Κοίρανος, ὀμδριμόθυμος ἀνὴρ, [ἐγχέσπαλος ἀρης], 
ἵπτάχι τῷ δεκάδας κεραῖαι δείξουσι πρόδηλον. 

Φοινίκην ὁλέσει, καὶ Λυδίαν ἐξολοθρεύσει ᾿ 

ἥξει χαὶ ῥομφαία ἐπὶ Σολυμηΐδα γαῖαν 

- 18, 5Ξ344ᾳ. Νεόγο, οὐ͵]ὰ5 ἴετα Ν, πυπιοτιβ δ0. --- 95, 544. Τγοθ ρμοϑὶ ΝΟΓΟΏΘΠΣ 

πηρογδαίοτοβ, Γάλθας, "Ὄθων, Οὐϊτέλλιος, φιοταπι πιηθτὶ ἃ, 10, 10. --- 99, 544. 

γεβρδβίδηιϊϑ5, ὅγεος Οὐεσπασιανός, ουὐ5 οτα Ο, πυπιογὰδ 10. --- 

18, εα4ᾳ. ΕΧΎ, 28, 544. 
19. Οοὐά. αὐτούς γγο αὐτός, ᾳιοά 

Ὧ66 'ρδυτ 58ι15ἴδ οἱ. 
81. Δεινὸς ὄφις 6δῖ ὁ Πἰρτο Ὗ, 29, ἴῃ 

ἢο8 υ}11π|05 ΠΠΌΤΟ5 δ ρα ἰγδηβὶδῖι8 πιὴΟ 
ταδῖο, πππς οἰϊδι ὈΟΠπῸ 86ηβιι. Ὠεοϊα ὁ 

βραχὺς λόγος πο8 οἴεπάϊ!, οἱ μίασεγεῖ 
θυμοφθόρος, υἱ Υ, 40: ΧΙ, [55. 

88. ΕΧΎ, 81, υδ᾽ νἱά6 ποῖ. 
85. Μεῖϊυ5, ᾿ρτγο Ὗ, ἀϊστος ὁ λοίγιος. 

80. Μεϊῖιις, πῆρ το Υ͂, ἐλέγξει δ᾽ οὔ μιν 
ἐόντα. 

81. Οοἀὐά. βαθεῖα : 
οἵ 5ἷο 4185 ιοηι. 

88. Αὐτοῖι σατο Τη8618 ᾿υνδγοῖ ὑπὸ δ᾽ 
Αὐσονίοισιν ἀΐξας. ὕ{|᾿406 ἀΐξας δεῖνα 
βυσηδηάμηι, οἱ ΠΒΥΟΎΥ͂, 25, οἵ εβὶ ϑιΡΥ]- 
Ἰϊηιιπὶ οπιηΐπο ὙδγθιΠι. 

89. (οάά. εἶξεν, υδὶ πο5 ἴξεθ᾽, οχ Υ͂. 
21, υἱ᾽ το! 5 ποιοῖ ἱπιρογαῖου5 80 

866 εἶν. ΧΙ, 281, 
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Πείιηποῖυβ [Δ118. πηᾶη65 ἀεβδοθπάρι δά ᾿πη05. 

Ουὐυϊηχυδριπῖα ἀεΐπο 4αϊ ΠΟΙΆ Ϊη6 βίρηδῖ, δα 101 

Ππηρογί απ, ΥἹΡ βεθνυ 8, Δίγοχ, ὈΓΡΘΒΖᾺ6 ΡῈΓ ΟΊ 68 

8ο ΟἸαγα οριθυβ οαριῖὰ δχβοιηάθι συδπιρ] υγἸ πα, 56 ΓΡΘΏ5 

ΟΔ}Π 1.5, ᾿πργορᾶ πιθη8, σου θυ Ὀγανὸ, ΡΟ]] 166 ν ΘΓ 80 
[πιογῚ 6 15 ὨΟΠΊΙΏ68, ΔρΊΔ 5 σΟΥΔΙΙη8, ΟΟΤΤΌ8, 

Ουποῖδ ἔΕΓΘΠΒ Γαρίθηβααα, πἰἰ} αὶ ̓ παυδῖ ᾿Ἰπαυβυπι. 

[5 τηοπΐοσπῃ πάει ΒΤ ΓΘ Π,. ΠΠρΘΙ.6 ΟΓΌΟΓΕ:; 

8ῦ 1π᾿ὰ]Ποάβζας ῥσοπιθὶ ἀπρ οὶ 88} ρομάεγθ ρβπίαβ, 

ϑ64ὰθ ἀδὰπὶ ροποῖ ρορυ]} 15, [Δ] οἴ νο]θπββ. 

Ῥαχ τϑπλθῃ ἰπ ἰογτὶβ 110 τορτιδηῖα νἱρθθὶϊ, 

ϑυ 5: ἀθηῖσα πιοῖὰ πηογίαϊα οογάδ. Ἀαπχοῖαπ) 

γιοῖον 84 Οοοδηυμῃ, ᾿πβία }}}} σϑαγοαθι ἃΡ ὑπάδ. 

00 Ουμοῖδ οΟῸ}}8 οἰΓΟυ ΠΙΒρΙ οἱ εῖ ; ΘοΥ ΔἸ ὴἃ ΡΆ851Πὶ 

Ῥιῳπηδααθ Ἰηϑιτπ6ὶ ρΟρυ 5: οοΥῖαθὶῖ οἵ 1086 

γοοα ἰγγααθ βομο, πιοά ]δπλὶηα οἶδγὰβ ὈϊΓΟΘΌΘ. 

Θ6Ἁ ἔαυρίει ἰδ πάθῃ, ΓΕΡῺΙ 5ρο] ]αῖι8 ΠΟΠΟΓΘ, 

Εἰ τ 56 Ἔχ το ΤΌΓΡΙ 566] 6 γα οὐηηὶα ϑοϊνοῖ. 

Τ,α8 1ΠΠὰπὶ Ἔχοιριθηῖ, απ ἄο ΠΟΠλ]Π6 ρΑΓία8 

ϑερίθμδϑ ἀθοίθβ, ἴ[Γγθ5 ἰδηΐιπι ἰΘΥ 108 ᾿πρ]δῖ. 
Ἀδρπδραηῖ, βοβοχας ἴῃ τηυίυδ ἔμσποτα ἰγαάρφηϊ, 

Τά! τιο Νατιβ νἹο]θηΐο οἱ τ} 115 γᾶ. 

Ηϊμο 4]1ι5 νϑηϊαῖ, οἰ Γὰ5 ΠΙΠ1}5 1{16 ΡΊΟσ Πὶ 

τοο Εχοιάϊο, ργεϑίδηβ Δη1Ππ|15, θ 6] ο4ι6 ἰγθιηθη 5, 
Νοιηῖηθ αυϊ βερίεπι ἀδοδάδβ πχδηϊίοϑίαβ μά 6... 

Ρογάοι Ῥῃωηίοθῃ, οἱ ἴὲὸ φυοααο, [γάϊα, ρεγαεῖ. 

Ἠεραϑβοεῖ ρ]αάϊο ἴθστο ΘΟ  γτλ 1415 ἈΡΤΟΒ 

Οοοδηὶ ἰἴογε,, βγηϊαχὶ ᾿ἰοοῖ ἱπιγσαῖα. 
οἷν ἴῃ Νεσγοηθηὶ ἰγαῃο]αῖο 86ηδϑι 4] 1]}- 
ὕγο Υ͂ δὰ ΟἸαυάϊιπι τεεῖα ρογιϊποραῖ. ἔχ 
οοάσπ ἰοοο τμδ]ς ἰθεῖο ρτὸ ἄμπωτιν 86- 
Ἑσορῖὶ Νοβῖεγ ἄτοπον, « ἰπ51 Δ Ὀ. ]6 πὶ »., Ὠἰ5] 
[ΔΠΠἰππγ, 1Ἰὰ εδῖ, το ργοσυμ τϑῖυπη ἰπ- 
16] Προς. 

90. αἶν. ὙΠ], 156. υθὲ άπ οσουτειῖ 
παπταίνων ἀς ΝοΙοΠα : ΤΌΓΒιι5 ἴθ πὶ 
ἂς ξζηοα, ΧΙ], 150, οἱ τυγϑὺ5 ἀ6 Χογχα, 

1014. 181, σταῖιιπι οὐζοὸ νεγθιπὶ 8510γ]- 
[15118. Ηος ἱπ νϑῦβιι ὑγὸ τ᾽ οοδά. αἰΐοσυτ 
δ᾽ ΒδΔΡθοηϊ, ποη ἰΐδᾶ τγϑοῖϑ. 

90. οὐά, ἑόδομήχοντ᾽. {Πγα΄ιιο Ἰδὺ- 

το σομῖτα πιεῖγυτα δἰ ̓ αυϊὰ ρεοςδῖ; Ποβῖγα 
ἰδ ᾿Εν 115. 

91. Οοἀά. ὑπ νοσα ἐπάλλυδις. Ετε- 
ατι6π5 νΘΙῸ δριαά ρμοδῖδϑ5 ποβίγοβ ἴὰπὶ ἀλ- 
λυδις, δέν. οἰπὶ ἄλλος ναὶ ἄλλον, υἱ 80- 

Ρτα, ΧΙ. 249. 
99. Ρτοὸ εἶτά τις, οοαά. εἶτα τό: 5.4 

νΔΟΎ, 86. 

100. Οοἀά. ἀγχίπαλος, Ἱρποῖα νοςθ, 
εἴ ἐπ ἤπε ἀνήρ. 

102. Απ Συρίαν ἰερεπάνπι, πιεῖγο ἰἰςεῖ 
ἰηνιῖοῦ γιάδιιγ διιΐΐϊδεπι Ῥηωοα ΠΟ ῬΓῸ 
δυάεδα ροηΐϊ, υἱ ἱπίτγα, 105 οἱ 158. 

103. Οοὐά. ἐπ᾽ ἱεροσολυμηΐδα γ. 
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ἄχρις, ἐπ' ἐσχατίης καυ πῆς Τιδεριάδος ἅλμης. 

τοῦ Αἱ αἷ, Φοινίκη.) ὅσα τλήσεαι ἡ βαρυπενθὴς 
Σφιγχτοῖσι τροπαίοισι, καὶ πᾶν ἔθνος σε πατήσει. ͵ 

[Αἱ αἱ], ἐπ᾿ ἀσσυρίοις [1ξ], καὶ νήπια τέχνα 

ὄψει δουλεύοντα παρ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσι 
Σύν τ᾽ ἀλόχοις καὶ παντὶ βίῳ, πλοῦτος δ᾽ ἀπολεῖται. 

ι1ὸ Ὀργὴ γάρ τε Θεοῦ ἐπελεύσεται ἡ βαρυπενθὴς, 
ττι μιν οὐκ ἐφύλαξαν ἑὸν νόμον, ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσιν 

Εἰδώλοις ἐλάτρευσαν ἀεικέλίης τέχνησι. 

Πολλοὶ δ᾽ αὖ πόλεμοί τε μάχαι τ᾽ ἀνδροχτασίαι τέ; 

Λιμοὶ καὶ λοιμοὶ, ἀκαταστασίαι τε πολήων. 
τι Εἰς δὲ τὸ τέρμα βίου γεραρὸς βασιλεὺς μεγάθυμος 

Αὐτὸς ἀριστεύων πέσεται στρατιῆῇς ὑπ᾽ ἀνάγχης. 

ἄρξουσι μετέπειτ᾽ [ἄλλοι] δύο φῶτες ἄνακτες, 
Στέργοντες μνήμην πατέρος, μεγάλου βασιλῆος, 

Πολλὰ δὲ χυδιάοντες ἐν ἀγχιπάλοισι μαχηταῖς. 

120 ἕσται δ᾽ ἐχ τούτων ἐσθλὸς καὶ κοίρανος ἀνήρ" 

Τοὔνομα δὲ σχήσει τριακοσίων " ἀτὰρ οὗτος 
Καππέσεται δολίως [καὶ ἐνὶ] στρατιῆσι τανυσθεὶς, 

Βληθεὶς δ᾽ ἐν δαπέδῳ Ῥώμης ἀμφήχεϊ χαλχῷ. 

Καί τις δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ἀνὴρ, κρατερὸς αἰχμητὴς, 

τ Τετράδος ἐκ χεραίας ἄρξει μεγάλης βασιλείης, 

ὃν πάντες στέρξουσι βροτοὶ χατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 
Καὶ τότε γ᾽ ἄμπαυσις πολέμου κατὰ κόσμον ἅπαντα 
Ἐσται ἀτὰρ τούτῳ κεν ἀφ᾽ ἑσπερίης μέχρις ἠοῦς 

Πάντες δουλεύσουσιν ἑχούσιοι, οὐδ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης " 

1920 Καὶ πόλεις αὐτόματοι ὑποχ είριοι ἠδ᾽ ὑπόδουλοι 

ἔσσονται" μάλα γάρ μιν ἐπ᾽ αὐτῷ χῦδος ἐποίσει 
Οὐράνιος Σαδαὼθ Θεὸς ἄφθιτος αἰθέρι ναίων. 

Καὶ τότε Παννονίην καὶ Κελτίδα γαῖαν ἅπασαν 

Μειώσει λιμὸς καὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὀλέσσει. 

- 1, 9ᾳᾳ. Τιῖυ5 οἱ Βοπιδηυ5. --- 120, 544ᾳ. Τίτυ5, οὐ͵5 ογα Τὶ, υυπίογιις 

800. --- 124, 5444. Ἰ)οπ τ δηυ5, ου͵υ5 ᾿Πἴοτὰ Δ, Πιιποτι5 4. --- 

104. Οοὐά. ἐπεσχατίας υυὰ νοςα, εἰ 
ἴῃ πα Τιδερίδος ἄλλης (516). 

105. (οὐ. τλήσεται. ΕἸ 8 νογϑυδ 

γεευγγεῖ ἰηΐγα, 110. ἰδοῖ5 )8π| 8185 οἱ 
Ἰδγο ΧΙ, 151. 

101. Οοὐά. αἷν᾽ ἐπ᾽ ἀσα. ἥξει. Ττδῖ-- 

Ἰαῖδ δος τη] οχ ἔἔῦτο ΠῚ, 268, 544. 
109. Οἵτ. Π], 210. 
110. Αἴτ. βδυργα, 101. 
1{{1. (οαά. νέον νόμον : πο5 οοττ. Ἶδ- 
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“Ἔσυον δὰ εχϊγοιαπι ΤΊΡΟΥΙ βιπαοβᾶσαο ἰοηρσα 
τοῦ [πἴονὰ. δ αυδηίιῃ, Ῥ]ιοηῖος, [16]0}5 ᾿πυ]ῖα, 

Ουυπὶ βρον ἀρ σοδι15. σα] σα ογο πα ᾿τοροῖβ] 
ἔχϑυ! αὐ Αβϑυγιοβ ἤιριο5, παΐοβαιθ νἀ 6015 
ΤΠἰΧογέβϑά4ι6 ἴυ8 ἰἸοδβιϊ ΒΕΓ ΒΌΡΟΙΟ. 

ὈιγΙρι οἴ ΟΡΟ5 : νὶ5 οἵ ἐοὺβ Οἵ ΠΟ ΡΟΥΙΡΙ. 

110 Αγάοηβ σΖαὶρρα Πδὶ πιᾶσηὶ βυρογπρτυοὶ ἱγὰ, 
Ουοά Ἰεσδίῃ ΒΡΥΘν ΕΓ 5118 Π|, 5: ΠῚ] ΔΟΥΆΩῸΘ Ὑ8Π8, 

Αγιῖβ Ορὰϑ 1η βογδδ, ΒΔ ΓΙ8 ΠΟ] ΟΓῈ Ὠδίμη !8, 

Βε πὶ Ἰσιταγ, θ 6! χὰ νὶο65, οὐοάσθαιθ γαῖα", 
Ἐβατγιοβ]αε ἰυθ8786 : γυδηὶ οἱ [μη πὺ8 ὑγΡ68. 

τι υυπὶ νεγὸ δα ἤπθϑιη ΡΙΟρτιὶ γὸχ 1Π0}}{π5 (ΕΥῚ 
γδηδεῖ, ἀὐμλαῖι8 νἱΐδηι ἴῃ σοΓα πη ᾿ἰπαοὶ. 

Ἡ ϊης ἄὰο τορπαθ απ ταϊγὰ ριθιαῖο οοἸ θη 68 
ΑὨ 551 [πλ πὰ ρα 118 Ποπηιθηη]αδ νεγοιμάϊι, 
(αυκοηῖε8 πλυ το 51Π)ΡΆΓῚ 1}}}{16 650 : 

1λ0 Οἰογιηι τπ18., νἱγί 15 οτιῖ 4] οἰαγ8 ΠΟΠΟΓΘ, 

Νοπιῖπα τογοομΐαμη Β σι : ἀοιησ πγ8]1ρ 15 

Οοοϊάει 1Π51}118,. ἴθ ΤΟΥ ὈΓΟΡΓΙα ἈΡΊΉΪΠἃ Οαλδι15, 
ΑΠΟΙΡΙΔΙ ἔογγο πο ϊα ρεγουἜβαβ ἴῃ ὑτὈ6. 

ΑἸΤοΣ ροϑβὲ ἰρϑύ να] ἀπ5 6] οαὰς τΓεπχθμ 5 
1. ϑυσοοσάοι, παιηογο ψυδῖι ᾿ϊογὰ αυδτγῖα ποῖδθιὶ. 

Ολγυβ οὐ ΡΟΡῚ]15 ἢ πιο 51 απ Ὲ}0018 ΟΥΡΘΙᾺ ; 

Εἰ τὰπο Ὀδἰ]οταπὶ ΓΘ υ168 Οὐ Ἀ]1ὰ ΡῈΥ ΟΠΏ 685 
Τογτγάγαμπι ἰσασῖαβ. ἰϊγὺ αι 5018 ἃ ογῖα 
5015 αἱ οσοαϑαπι βιιθοαὶ πλοῖα! ἢ 5656 

130 ΟοἸ]α γισο, ραπάρηϊ 56 υγ]γ05, Ἰοσοισαο νυ θη68 

Αςοϊριοηϊ - πιᾶρααηι σΖα!ρρ6 ἰναὶς ἀσοθγιιοῖ ΠΟΏΟΤΟ Τα 
τότ ϑαθαοῖ, σὉ}} 41} τοσηαὶ ἃ} ἃΓΟΟ. 

δοιὶ τι απο ΡῸΓ ἄρτὸβ οἱ σα] ]ΠἸοὰ σταγα 

διανθῖ αἴγα ἔιιηο8, οἵ ρὈγίδιίδθ ἄρρογοῖ Οτοο. 

οδὶ μϑιῖο δηῖο σοριΐα σε ῬΓΟΠΟΙΏΘι 121. Δῃ σχήσεις ὃ αν ατιτα συ ϊοπὶ, 
Ἄεορεΐπ ἰοοο γνοϑέτιιπν μὲν, αὐ ἰΐτα, 195, 5611 δι] πιπν, υἱ ΧΙ, 91, εἴς. 
1 }Π, 180, οἱ 8 ρῖι.5 οἱ δρυὶ ΑἸόχδῃ- 12). (οἱ ὰ. κελαίνη, υἱὲ 05 καὶ ἑνί, 

ἀνίηος. αἴ ϑι 0 γα, ἴ 2. δορὶ ᾿ς ρμγβίαγοϊ οὐχ ἐν. 

15. Οοάὰ. εἷς δέ : σοτγ. Ετοὶ!. 31. (οἰ. γαμπεύσεις : οοττ. Ετὶοά]. 
{11. (σά. ἄλλοι που Ἰιαϊνοϊμαιϊ : πο5 ἰδνθιῖς 1Π], 205. 

δαά., ἴογο υὖ διργα, 18. 120. (ρα. ροϑὶ ὑποχ. δα άδιυηῖ δ᾽. 

ι19. Ρναοίαγοὶ χυδιόωντες. ἰδ... (οαά. χόσμος, εἱ καὶ εἶπον. 
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200 ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ 18. 

135 ἤσσεται Ασσυρίοις, ὥσπερ παρεχλύζετ᾽ ὁρόντης 
Κτίσμασι καὶ κόσμοις, κεἴ πού τι μεῖζον ὁρᾶται " 
Καὶ τούτους βασιλεὺς στέρξει μέγας, ἠδ᾽ ἀγαπήσει 

ἔξοχα τῶν ἄλλων [πολλούς τινας]. ἀλλὰ μὲν αὐτὸς 

Δέξεται ὠτειλὴν μεγάλην ἐν στήθεϊ μέσσῳ 
τάο Εἰς τὸ τέλος βιότου, δολίως ληφθεὶς ὑφ᾽ ἑταίρου 

Εἴσω ἐνὶ ζαθέῳ μεγάλῳ βασιληΐδος οἴκῳ, 
Καππέσεται τρωθείξ. Μετὰ δ᾽ αὐτὸν χοίρανος ἔσται. 

Πεντήχοντ᾽ ἀριθμῶν γεραρὸς βροτός " ὃς περὶ πάντα 

Πολλοὺς ἐξολέσει Ῥώμης ἀστούς τε πολίτας, 

1:45 ἀλλ᾽ ὀλιγαρχήσει " διὰ γὰρ πρότερον βασιλῇα 

Βήσεται εἰν ἀΐδαο δόμοις τρωθεὶς μετόπισθεν. 

Αὐτίκ᾽ ἔπειτ᾽ ἄλλος βασιλεὺς ἔσται αἰχμητὴς, 

ὅστε τριηχοσίων ἀριθμῶν λάχεν ἔντυπον ἀρχήν. 

ἄρξει, χαὶ Θραχῶν γαίην πολυποίχϑῶλον οὖσαν 

ιῦὅο Ἐχπέρσει, χαὶ τοὺς ἐπὶ ἔσχατα βάρδαρα Ῥήνου 
Γερμανοὺς ναίοντας, ὀϊστοδόλους τ᾽ ὄηρας. 

Αὐτίχ᾽ ἰουδαίοις κακὸν ἔσσεται ἄλλο μέγιστον, 

Φοινίκη δ᾽ ἐπὶ τοῖς πίεται φόνον ὀμόρήεντα, 
Τείχη δ᾽ ἀσσυρίων πέσεται πολλοῖς πολεμισταῖς, 

τ Καὶ πάλιν ἐξολέσει τούτους θυμοφθόρος ἀνήρ. 

ἔσσονται δ᾽ ἤπειτα Θεοῦ χρατέοντος ἀπειλαὶ, 
Σεισμοὶ χαὶ λοιμοὶ μεγάλοι κατὰ γαῖαν ἅπασαν, 
Καὶ νιφετοὶ παρὰ χαιρὸν, ἀτὰρ μαλεροί τε χεραυνοί. 

Καὶ τότε δὴ βασιλεὺς ὁ μέγας διὰ μῶλον ἄρτος, 
16. Καλτὸς ὀρειοθάτης, σπεύδων ἐπὶ δῆριν ἀγῶνος : 

Μοῖραν ἀειχελίην οὐ φεύξεται, ἀλλὰ θανεῖται, 
ὃν χόνις ἀλλότριον κρύψει νέκυν, οὔνομα δ᾽ εἴη 
ἄνθεος οὔνομ᾽ ἔχουσα. Μετ᾿ αὐτὸν δ᾽ ἄλλος ἀνάξει 

᾿Αργυρόκρανος ἀνήρ" τοῦ δ᾽ ἔσσεται οὔνομα πόντου - 

16 ἀρχὴν στοιχείου προφέρων τετρασύλλαθος ἄρυς. 

Θύτους καὶ ναοὺς πόλεσι πάσαις ἀναθήσει, 

-- 142, 5344. Νετνα, οὐ)ὺ5 ᾿εγα Ν,, πυπιογι5 50. --- 141, 584. Ττγαδηυϑ, οὐ) 11- 
ἴογα Τ᾽, πιιαιογαβ 800. --- [68, 544. Ηδάγίδηιιβ, ρθε ᾿Αδριανός, ου͵)ὰδ ᾿ἴογα Α. 

ΔῈ ΠΟΙ ἴ. --- 

186. εγβὰβ ἰῃ ἔπε ἰαδογαῖ. Απ ῥτὸ 140. Οοὐά. ροϑβὶ βιότου δάάηι τ᾽. 
μεῖζον Ἰεραμάιϊιπι μέγιστον ἢ 148. Ὀιιεῖυ5 νογϑιι5 Ἔχ Ὗ, 41. 

188. Οοἀὰ. πολλοί τινες : ΠΟ5 ΘΠΟΥΤΓ. 148. ΕΧΥ͂, 42. 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΒΌΜΝ 1818. ΧΙ]. 

1:35 Τύυῃο οὐ ΑΒϑυγῖ 8, σοὺ ρ]θηὰ5 ἀρυπάσθι Ογοηϊεβ 

ΖἜΔΙΡυΒ εἴ ἰοταρ 8 εἰ φυϊάχυϊά ποΡι]6 νἱβα. 

Αἴᾳὰθ 05 Ὄχι μηϊο ΤῈΣ Δι ρ] οἰ θ᾽ ἈΠΊΟΓΘ, 

Ουοβάδπηι Εἰϊαπι βυργα το 05. 564 ἔδγγθαβ Ἰρϑαῃ) 
Τγαηβδάϊσοῖ πσοτο, βη 8. Ζαυπι νϑη θεῖ δον]: 

τήάο Εἰ ΠΉΪΒ6Υ 1η514118 ΡΟΥ] ΓΙ οαρῖὰ8 ὉΠλΙΟΙ, 
Αυραδβῖο ἴῃ 1Πά] πιο, πη α] ρεηδί γα 8 ὉΓΡῚ5, 
Οοοϊάοι, [πά6 4]18 βοθρίσγα ᾿πρϑυοβᾶ ἰθηθθιῖ. 

Νοπιῆῖης ΄υϊηχυδρίπϊα ποΐδηβ, νθῃ 6 γα }}}}8 αν Ο, 
ὕτρῖ8 Βοχηδη τη ]ο5 4ὰϊ ρεγαδὶ δ᾽ αΠπηΟΒ, 

τ45 Νέεὸ ἴδπιθη 1116 ἀἴὰ : Π8Π| ΓΘΡῚΒ ἈΠΊΟΓΘ ὈΓΙΟΓΒ, 
Ιηνίϑυπα ἔδυ θηΐ ἄν Όγ80 νΌΪΠΘΥΟ Οἰν 68. 

Ηϊης πονὰ8 δοσοαεσὶ 80]10 ἀὺχ ᾿πο} 115 ΔΓΠ.15, 

ΤΕΥ 4] σΘη ΘΏΔ8 ΠᾺΡ] ΕΌΙϊ ΠΟΙΪΠ6 ρᾶΓῖθ8. 

Ἀορπθιῖ, Ἰαῖεααθ, ραῖοι χαὰ ΤἬἭγδοϊα 16}] 08, 

τὔο ᾿ΠΠυΠΔΟΓα8 ρεγάοὶ ρεηῖαβ : ἰ.π| ΡάγΡαγαὰ ἈΠΘΩΙ 

Τυγθα, βαριτιξασι βιπιὰ] οχβηραθηῖαν [ΒΡ ΘΡῚ. 
ϑ6(ἱ πιοχ υἀςὶ5 Ἰπουθοῖ τηαχιτηὰ ΟἰΔά68 : 

ΘΔΏρΡΌΪδυμ 16}}ὰ5 ΡΠ ΟΘπΙοῖα σου θεῖ π ΡΤ ΙΩ, 

Αββγγίβαυθ οδάοπῖὶ πγυΐϊῖο ουπὶ ΓᾺ1}116 ἰΌΓΓΘΒ; 

15 [ρ5ὶ "6 γυτῃ Ορργεβϑὶ δέν 0 5} τεσϑ )ασοραπίῖ. 

Ναιηΐη!β ἱπᾶὰθ ταϊμᾶϑ οοτηπηοῖα5 βθηῖοὶ ΟΥΡΪ 8: 

Τοῖτὰ ἰγοπιεῖ, βῶνϑααθ 6 ὨΔΟΟΒΑΡΙΌΓ ΔΟΓ, 
Ιπτ δ ροβιϊν]8 ὩΣ, ΟΓΘΌΓΟΔῈΘ ᾿ΟὨΙ ΓΤ. 

Τυμη τὸχ 116 ροΐθηβ, πλθά1ο ἴῃ οογίαμπηϊης θ6]}}1, 

τ6ο Οδ}}5 ᾿Ἰποῃιϊἱνᾶσιιβ, ρΓΟΡΘΓΔἢ8 δα ἰμάϊογα Νατ 5, 

Νόοη βογίοπι οἰαριοι, 564 Δοοῦρα πιογῖθ ρεειθιῖ; 

Ουὐδηι 16 |}8 Αἰθπα ἱδρεῖ, ράγνοάαδ ξϑρυϊογυμη 
Νοιηθη μαρθη8 ἀο ἤοτα ἀαιῖ. Ἀδῖῃ τορηᾶ σαροβδβαὶ 

Ἀοχ αἰτυ8., οὰἱ ἴΓΟἢΒ ἃγρϑηΐοδ, οαΪ ΤΔΓΟ ΠΟΙΊΘΏ; 
165 5.114 θὰ δια βιρπαὶ φυδάτγαρίεχ εἰ ᾿Πἴεγα ρΓΙΠΟΈρΡΒ. 

Οἰληῖρυβ 1} 6 ]0618 ἃΓᾺΒ εἰ ᾿θιρ]α ΡῸΓ ὉΓΡ68 
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151. Οοάά. οἱστροθόλους δ᾽ ἴδ. 160, 544. ΕΧΎΎ, 48, 544. 
152. Οἵν. ΠῚ. 486: ΓΝ,10Ο1 ΥΠΠ1,100. 101. σοἀά. ἴῃ ἤπε φανεῖται : ΠΟ ΘΟΥΓ.; 
158. ΕΧ Π|,.492. ἰδὲ τι} 15 χαμεΐται, ὁχ Πἰρτο Υ͂, 14. 
156. Ρτγο Θεοῦ, ἀεάϊι Ετίοιὶ. τούτον, 102. Οοἄοχ ὑπ ὃν κόνις οἰ ἰἴν 

οἰσυῖ Δ}}0ὲ ἴῃ [5 ἐ τὶ; 564 ἷο, αἱ Θοῖτα ΡγῸ 400 [ἴον εἰχόνες : Π05 20ΥΓ. 

οοάϊοα8, ἱΐϊα σομῖγα ποῖα, ἰδὲ ἰδζαϑ 104. Οοάάᾷ, ἀργεὺς κεῖνος : ΠΟ5 ΟΟΓΓ. 

αὐτοῦ εἴ ρῥτῖυϑ α 6 488. 106. Ρτο θύτους, Ἰρποῖα νορε, ἰ6β61:}" 

{|ΖΘα Ὀγ ΕὟΡ 



“9 ΣΙΒΥΛΆΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ 13. 

Κόσμον ἐποπτεύων ἰδίῳ ποδὶ, δῶρα κομίζων, 
Χρυσόν τ᾽ ἤλεχτρόν [τὲ] πολὺν πολλοῖσι παρέξει. 

Οὗτος χαὶ μαγικῶν μυστήρια πᾶντα χαθέξει 

170 ᾿ξ ἀδύτων ᾿ χαὶ μὴν πολὺ φέρτερον ἀγθεώποϊδι 

Θήσει κοιρανέοντα . . - - - .-- χερχυνός. 

Εἰρήνη "δὲ [μάκαιρα γενήσεται, ὁππόταν ἔσται 
Οὗτος ἄναξ " ἔσται δὲ χαὶ ἀγλαόφωνος ἀοιδὸς, 

Καὶ γοπιτον μέτοχός [τε], 

1γῦ 

θεμιστοπόλος τε δίκαιος " 

Αὐτὸς δ᾽ αὖ πέσεται, μοίρῃ ἰδίη χαταλύσας. 

Τὸν μέτα τρεῖς ἄρξουσιν" ὁ δὲ τρίτος ὀψὲ Σβατητεῦι, 

Τρεῖς δεχάδας κατέ ἔχων αὐ ιὰρ μονάδος πάλι πρώτης 

ἄλλος ἄναξ ἄρξει" μετὰ δ᾽ αὐτὸν χοίρανος ἄλλος 

ἔχ δεχάδων ἑπτά - τοῖς ηὐνόματ᾽ ἔσσεται ἐσθλά. 

180 Αὐτοὶ δ᾽ αὖτ᾽ ὀλέσουσι εὐλυσείοκδυς ἀνθρώπους 

Βρεταννοὺς, Μαύρους μεγάλους, Δάχας, ἀραθάς τε. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν τούτων ὁ νεώτατος ἐξαπολεῖται, 
, " ἢ ν᾿ Δὴ τότε Παρθία πάλιν ἐπελεύσεται Αρης 

» ς - ᾽ Ἁ 3 “μ᾿ ,» ᾽ 
Δεινὸς, ὁ πριν τρώσας, χαὶϊ εἰς τέλος ἐξαλαπάξει. 

ι85 
4 » , 

Καὶ τότε δ᾽ αὐτὸς ἀναξ πέσεται δολίου ὑπὸ θηρὸς, 

Γυμνάζων παλάμας " πρόφασις δ᾽ αὕτη θανάτοιο. 
Τὸν μέτα γ᾽ ἄλλος ἀνὴρ ἄρξει, σοφὰ πολλά τε εἰδὼς, 

'Γούνομ᾽ ἔχων . . . . πρώτου χρατεροῦ βασιλῆος 
ἤχ μονάδος πρώτης" ἔσται δ᾽ ἀγαθός τε μέγας τε. 

100 Πολλὰ δ᾽ ἂν ἐχτελέση χρατερὸς μεγάροισι Λατίνοις, 

Μνήμης εἵνεκα πατρός" ἐσαυτίκα τείχεα ὠμῆς 

Κοσμήσει χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλεφάνει 

ἔν τ᾽ ἀγοραῖς ναοῖς τε, μυλὼν οὺν φωτὶ χραταιῷ. 

---Ἠ 16, 544. Ττεβ Δηϊοη!ΐ, 4ιιογιιη) ἰΓΓ118. Β6ΓῸ ΓΟΡΏΔἔΓΙ5. [μιοἶιι8 ὙΘΓῸ5 ᾿ΠΊΟΓ, 

οὐ) τότ Δ. πυσλθγι5 90 [150 ΤἸΆπιϑῖι ᾿ς ργβα οι, διου 11}. Ν᾽, 59 ].--- 111. Ηο- 

τι ρυϊπλυ5 Γαρμ.}}}1 Απιοῃλι5 Ῥιι5, ου)5 ΠΟγα Δ, πυμπιογαβ 1. --- [78, 54ᾳ4ᾳ. Ροϑβὶ 

ἄυπ νι ἀδῖιν θύτας, « 5δογιῇς]ο 5,» οἰϑὶ 
4υδηῖ 85 ορβίδι, δὲ ἤθη6 Γεβροημάσὶ 56- 
4τπδη5 νοχ ἀναθήσει. 

101, 8ᾳβ. ΑἰΙΙάὰν ἀρ ϑηι6 ἀαθο δά 
οοιεηιᾶ5 δά τῖδη}} ρογοργι αι οη65 οἴΐα- 
δᾶ {06 ἴῃ δυροηάυπι υγΐ πὶ ἀδοι5 ἵπὶ- 
ΡΘΙ1585. 

1068. Εχ ΝΠ, 569, 544. 
111. 1 ἰδουμα, 4υὰπι υἱδγαιι6 σοάοχ 

μᾶροῖ, Ιορὶ ροβεοῖ χεραύνιος αἰθέρι ναίων, 

56 5: π}}}6 αιυϊά. 
112. Εχ ΠῚ, 808, 0}]᾽ ἴδπιθ Εὐρώπη 

Ἰοσιίαγ, μοι εἰρήνη. θ οἴπάε σοὐά. μακρά. 
ῦγο μάχαιρα : δαἃ ΕΪΠ1] τσ, αιῦτ 
ἴδ]6 τηδηάυπὶ ΟΟΟΌΓΓΟΓΙ πὶ, ΧΙ, 259. 

118. Οοαά. οὗτος δ᾽ ἄναξ. 
114, (οράά. τε ἢοη μαΡδηῖ. 
115. Οοἀά. μοίρῃ δίη : πὸ5 σοττ. Οἱν. 

δηΐπὶ βυργα. ΧΙ, 35, 1, οἵ Ρ8551π| 818 
τα ΐα δυηῖ ΒΤ Ἢ 
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Ετιρεῖ, 1ρ56 8βι10 ᾿υ5᾽ τη 8 ροά6 ββάμ]β ογθειῃ, 
Πόοηᾶ ἔδγθηϑβ τη 115 οἰ θαι ΡΟηαι5 οἱ 9ΌΓΙ. 

ΠΠ6 διϊδηὶ ΠΊΔΡΊΟΙ5 ΤΥ 516 118 οὐυποῖα τοοϊυακοῖ 

170 Εχ δόγιιβ : 410 πο ἃ] 11Π| Π]6] ΟΣ 5 ἀπαῦδ}} 
ΑὙΒΡΙΟΙ8 τασηᾶγα 5ηθὶ τὰχ Φί ΠΟ .18 41]. 
Ῥὰχ δάδγιϊ ἀϊαϊαγηα, πιᾶπὰ ἀππὶ 5οορῖγα νΊσ ηι! 

Ττδοίαθιϊ, ἀπχ Ιάθηι Ὠοπλπαπ), ναΐθβαυς σα ΠΟΓΒ, 

(οπβυτυ8 }Γ]5 ΒΔΡΊΘΠ8. ἰοσαπι ΥΌΙΟΓ “6488 ; 
17Ὁ 564 λῖο ἰδπάσπι ργόρτῖο ἐδβοθπάσι αὐ ἀπιθ γᾶ. 

Τ͵ΟΒ Τορπαπ Θχοϊριθηϊ : 5. ΡΟ ΓΆΡ. ἸΟΓΓᾺ8 ΟΠΊΏ6Β, 

Τ͵ο8 ππρ 6 ἢ 5 ἀδοα 88 ; 864 ρῥγϊπιυτα [6 τὰ ΡΥΊΠΟΘΡΒ, 
Τλῖογα πιοχ δ]ὰπὶ ἀθοῖεβ βερίθηα ποῖδὈι!. 

Οπληθ68 ποιηηῖθι5 ἰαῖ! [δ] σι 5 Ἰθυπῖ, 

180 [τά] 16 ῥ᾽ οῖοΒβ ἀοιηίτυγσὶ Νίαγια ΒυΙΔΠΠΟΒ, 

αυτοβααδ ἱπροηϊοβ, ἢδοοβϑαθθ, Αταραπλαυὸ οαϊονναδβ. 
Ουυπι νογο ἐχ Η{18 πὰ5, 41} [Π1ΟΓ ΝΟ, 
Οσσυμροῖ, Ῥασιῃ!8 ᾿ἴογὰπὶ Δῖαγβ Ἰηστασῖ αἴτοχ, 
ΑΠΠΙοϊοβαμ6 ρῥτι8, ΒΌΡΓοπΊο οοπίοτει ἰοῖα. 

ι 8ῦ Εὸλτὸχ 116 φαιϊάθπι 8015805 οαάδὶ ὑπρὰθδ ΌΓΊ ΠΟ, 

ἘΧΘΟΓΟΘῊΒ ΥἹΓΟΒ : ἃ ΤὩΟΥῚΒ σϑ088 [ΟΥΘΙΙΓ. 

Ηΐπο 8]1ι8 νϑηϊοὶ βᾶριθη5, [γθϊ840 6 ροΐθμῖι 

Ιρσεπῖο. ἈδρῚ5 ποπΊοη ροτῖοὶ |16 Ῥυίουι5, 

[ΠΟΙΡΙΘῺΒ ΔΡΙ66 ἃ ρῥΓΙΠλΟ; πηᾶρηυβηυα ὈΠοπυϑάιιὸ 
100 Πισοῖυν. [,411158 ἴἢ βοάι θυ αγάυα οοπαρσὶ 

Ἐχϑβιιποῖ! πχομαηγδηῖα ραΐτ15. Τπὶ πηοοηΐα ἴλοπηδ 

Ατρϑηῖο αἰαῖ ἀυΓο, 5:61 54 6 ΟΥ̓Δ ΘΡΌΓΏΙΒ,.. 

ΤεπιρΪὰ ρδι εἴ ρ]αῖοαβ, οὰπὶ ἔΟΓΕ ΘΟΠΊΡΆΓΘ ΓΘΡΏΒΏΒ. 

δυπο 1.. οι, [8 πὶ βιιργα ἀϊοῖι5, 586 Ὦϊς σορποιιῖῃα Ἶογιι5 Δρρε ]δῖι5 (Οὐῆρος ), 

δίχφυς ἰϊὰ ᾿ἰἴοταπὶ ΒΔ Ροη5 Ο, πυμηδγιτα 10. --- 187, 64ᾳ. Μ. Αὐτεϊϊυ8, ου)}05, 5ἰσιῖ 

ῬδΓοΠ 5 δαοριϊνὶ, ᾿ἰΐογα Α, ὨυπιοΓ 8 ἴ. --- 

176. Τοῖιι5 65ὶ ἀδβυχιρῖιι οχ Υ, 51. 
119. ἢ εἴγτιο, ἰδησυδῖη ᾿δῃθ οπιῖ- 

παῖο, εἴτ. ΥΠ1|, 66, εἴ 10ὲ ποῖ. 
182. θὲ 1, ογο, οὺγ δὶς δηῖο Μ. Αυ- 

ΤοἸ πὶ ροβῖτι15 ἸὨΥΘΠΙ ΔΙΌΣ ὯΟῚ 51.1.0 ἴογ- 

ἴ8366 Ιοοο, νἱάε ποῖ. 
(83. ογβιι9 ἰδρογαῖ. ἢ Παρθναίοισι 

ἰεζδβ, τη α ̓ἰσεῖ πλ8]6 σοσγορί ἢ 
186. (οἀά. αὐτῇ, 51πὸ 5όπϑιι, αἱ] ΤῸ 5 

αὕτη. 

188. Οοάά. Ἰδοιιηδπὶ ἢν }18πὶ ἴῃ τηθάϊο 
πηοηβῖγδηϊ νόου, πος ἰδουηδ Ἰοσυ 5 58118 

εογῖυβ. θυἹά δηΐπὶ 51 μοβὶ ἔχων ᾿ῃ5ΟΓΑΙΌΣ 
καὐτός» Οἴτ, ᾿ηἴτα, 210. 

190. Οοἀά. πολλὰ χἄν. θεϊηάε ἰορει- 
ἀυπι νξἀσῖυν χρατερῶς ον Ηδάγδηϊ τιδυ- 
5016 1π|᾿ 8 ΠΟ8 8406 ΡΕΓΙΩΔΏΘΩδ ἈΓΟΙ 8]- 
ΤᾺ} }πιυΠ. 

192. δι1}}}}5 5:8ρ6 γέγϑι8 ἰη ΘΙ ΟΥ Ἰηὶς, 
Π|, 581, εἷς. 
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Καί ποτε ῬΡωμαίοισιν ἀνασταχυώσεται ἕλχος 

Δεινότατον πολέμοις " χώρην δέ μιν ἐξαλαπάξει 

Πᾶσαν Γερμανῶν, ὁπόταν μέγα σῆμα Θεοῖο 
, Οὐρανόθεν προφανῇ, καί τ᾽ ἄνδρας χαλχοχορυστὰς 
Τρυχομένους σώσειε δι᾽ εὐσεδίην βασιλῆος. 
Αὐτῷ γὰρ Θεὸς οὐράνιος μάλα πάνθ᾽ ὑπακούσει" 

Εὐξα[μένῳ] βρέξει [παρακαίριον] ὄὅμδριον ὕδωρ. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν δὴ ταῦτα τελειωθῇ ἅπερ εἶπον, 

Καὶ τότε δὴ βασιλεία χλυτὴ μεγάλοιο ἄνακτος 
Εὐσεδέος λείψει περιτελλομένοις ἐνιαυτοῖς. 
Εἰς δὲ τὸ τέρμα βίοιο νέον γόνον ἀμφαναδείξας 

Εἰς βασίλειον [ἰόντα, θανεῖτ᾽] ἰδίης ὑπὸ μοίρης, 
Ξιανθῷ χοιρανέοντι λιπὼν βασιλήϊον ἀρχὴν, 
ὃς δεκάδων [ ἕξει] δύο τοὔνομα πατρὸς ἑοῖο, 

Ἐχ γενετῆς βασιλεὺς γεγαὼς, διαδέξεται [ ἀρχήν Ἰ: 

Οὗτος ἀνὴρ ἕξει περισσοτέρῳ τε λογισμῷ 
Πάντα. ἀτὰρ μεγάθυμον ὑπέρδιον Ἡρακλῆα 

Ζηλώσει, καὶ ὅπλοισιν ἀοιστεύσει χρατεροῖσιν, 

ἕν τε χυνηγεσίαισι χαὶ ἱππείαισι μέγιστον 

Κῦδος ἔχων " σφαλερῶς δὲ βιώσεται οἰόθεν οἷος. 

Σῆμα δέ οἱ ἔσται φοδερὸν τούτου χρατέοντος " 
ἤν δαπέδῳ Ῥώμης ἔσται μεγάλη [τις] ὁμίχλη, 

ὡς ἕτερον μὴ ὁρᾶν μερόπων τὸν πλησίον αὐτοῦ. 
Καὶ τότε δὴ πόλεμοί τε ὁμοῦ καὶ κήδεα λυγρὰ, 

ὁππόταν αὐτὸς ἄναξ ἐρωτομανὴς ὁ μεμηνὼς 

ἥξει ἐπαισχύνων τὸ νέον γένος ἐν λεχέεσσιν, 

Αἰσχρὸς ἀθδουλεύτοισιν ἐπ᾽ οὐχ ὁσίοις ὑμεναίοις - 
Δὴ τότε χηροσύνη χρυφθεὶς μέγας [ οὔλιμος ] ἀνὴρ, 
Μῆνιν ὑποσχόμενος [χατα [γώσεται ἐν βαλανείῳ, 
ἀνὴρ ἀνδροφόνος, δολίαις μοίραισι πεδηθείς. 

ἴσθι τότε Ῥώμης ὁλοὸν [χρόνον] ἐγγὺς ἐόντα, 

--ῬἨ 190-200. ΟΡϊον ἀκ Ἰερίοη!β Εὐ]πλπαῖγὶο8 τύγαουϊο, πο ἴδθθη υἱ Ο(γιδιϊα- 
ποιπι, 864 υἱ ἰρεῖι5. Αὐτοὶ! ργθοῖθιις ἐπιρεϊτγαῖο : υἱάδ ποῖ. -- 209, 644. οτα- 

194. ΕΧΙΠ, 382. Οἷν. ΧΙ, 200. 202. Οοἀά. χλυτὴ βασιλεία, γεγθ 8 ἰπ- 
191. Οοἀά. καὶ τότ᾽ ἄνδρας. ψογϑὶδ. 
200. (οἀὰ. εὐξάμενος βρ. παρὰ κα- 2ὀὈ4. Οοἀὰ. βίον τὸν νέον γόνον. 

405. (οἀά. ναίοντα θανάτῳ. ρόν. ᾿ 
401. Εχ Υἱ 1, 299. : 4201. (οἀά. ὡς δεκάδων ἐκ δύο. 

7 



ΒΙΒΥΠΠΙΝΟΆΌΝ [18. ΧΙΙ. 990 

οι ]οδ Β6α δπὶπὶ θη] βυοογαβοοῖ ΔΙΓΟΟΙΒ 
1905 Ῥεγῃιοῖθβ θ6}1}1, χιο ἰαϊα ναϑὶδ δ οθρὶὶ 

Ἠοβ.118 16}]08 (ἀογιηδηία, Νίαχιπια 564 ἴυμὰ 
Ῥγοά!ρία οἐχϑβιϑίθης οθ]ο : ΄υρρα ἀρῃηᾶ ἰοϊὰ 
Οοῃῇϊοϊαία 5.1], τε ρ!5 μι δἴδιο ρθγιοαπι. 
ἘΠαρτεοηῖϊ : 011} ἔδοι] ἐπὶ δὰ δμηυ δῖ ΔΌΓΘΗΙ, 

00 Ογδηῖχαο ἀδ1ῖ 800 1108 ἀ6 πὰ 01]}υ18 ἸΏ ΌΓΕΒ, 
Αβῖ 0], Ζιδ ΘΘΟ 1, σΟΙρΡ νοὶ ΟΠ ᾿ΘΙῚΡῈ5, 
Π|ὰ ΡΣ τπᾶρηϊχας ἀποῖβ νϑπογαηάδ ροϊδϑίαϑ 
Πεβοϊεῖ, Ρ]ΘΏ18 1ῃ 86 νϑγι 08 ΔΠΏ18. 

ΕἸΩδ 80} ΘΧΊΓΘΠΛΟ Υἱῖδθ, 818 ρΊρτΟΓα ᾿ἰΘΥΤῚ8 

οὔ Οπϊἴεπάει ροηϊοτ; ρῥἰδοϊάα ἴὰπὶ τποτῖϑ βοϊυϊαδ 

Οοουμπδοῖ, ἤανο ᾿πνθη] βιὰ τοσᾶ ΓΟ] παυθΏ8, 
. [τΡ]6Π8 4] ραῖγιο Ὀ18 ἀθπμᾶ8 ΠΟΙΏΪΠ6 ρϑγῖθβ, 

Ναῖδ!ι πηρϑγὶο βυσοοθάδὶ γορὶυβ μ6Γα6Β8. 
Ασουβ 1116 5018 τοροῖ ἹΠρΘΠ]Ο486 δαρ80] 

10 Ουμποῖδ : 864 ᾿μν]οῖ! το 8 ΗΘΓΟΌ 8, δ} 18 ἩΠΠΡΆΓ, 
γίμποεγε ἀσπὶ οογῖαϊ, πηδρη 8486 ἐχϑα αὶ [ἸΏ ΔΡΏ118, 

γεπαῖα οἰαγιι8 ἀομλ ΟΥ̓ 1Π51Ρ}18 ΘΠΠΟΓΌΠΙ, 
ϑ0]05 ἀρδὶ Βθοιπι ρ] μᾶπὴ ἀἸΒΟΓῚ Π11Π6 ΥἹ8 11. 
Αἱ Ἀομηφ οἶνεϑβ 110 γτερῃδηῖθ νι άθραηι 

τὖ ϑιρῃπῦμ ἸῃσΘΏ8 : ΠΘΡ. 18 ἀΓ8 οα ρα} ΟΡΔΟΙ5, 
Αβίδῃϊθηι Π6Π10 υἱ ΘΟΙΏΙΘ ΠῚ ἀ!ρΏΟΒΟΘΓΕ ΡΟΒΒ8Ι1. 
Ετταπο Ππογγιβουπι ΒΘ] πὶ ἱπιπηαμθϑη6 ἀοΙοΓΈβ, 
Ουυπὶ ΓΟΧ, ἸΠ58Π1 ὙΘΓΓΠΡΊΠΘ Γαρ᾿Ὸ8 ΔΠΊΟΤΙΒ, 

Ὑιγριηθαπι ᾿θηθγῶ ΡΓΟΪ15 νιοΐαγα ΟΌθ1]6 
230 Αὐϑδὰ8 οΥἰϊ [18 ἀεδιοβίαπαϊβααδ Ὠγπιθηθῖβ. 

5018 ΔΡ πο νδουδ ΠΊΘΘΓΘῺΒ ΤΟΧ Τ]ΔΡΏῸΒ ἴῃ 8υΪδ, 
Ὑιηαιοίδημ τηϑαϊδη8, οσαάοῖ ἸἴοῚ Ὀαΐηθα οϑθδυβ:; 

εχ ποιηιοιάα οδάοϊ, ἔαϊο ἀθ᾽ 88} ἸπΙΖαο. 
Ταηι βοιῖο ἈΠ ΤΠΔΡΏΟΒ Ἰηβῖᾶγα τὰπη 108 

πιοάυ5,, οὐὐι5 στςα ᾿ἰἴογτα Καὶ, πυιτηθγιϑ 20. --- 224, 544. Ἀοχηδ οἶν!]65 πιοῖυβ ροϑβὶ 

οχϑιϊποῖδπι Απϊοπὶποτυπλ δι γροπι, ΠΟΠρ6 [ διρρυΐδηϊς Νοβῖγο ] μοϑδὶ ᾿πιραγδίογεβ 

209, ΑὮ σχήσειε, ιἱὸ διῖιργα, 12], εἰ 221. Οοαά. οὔλαμος (516) : 808 ΠΟΥΤ. 
ἽΠΠΟΝ εχ Ἠδεεγομιίο ᾿ἷ5 μαρθηῖα οὕλιμος ὀλέ- 

212. Μαϊ. χυνηγίαισι : Μοη. οοἀ. αἵ ποΒ. θριος εἰ οὐλίμων ὀλεθρίων. 
218. Οοα4. οἴοθεν οἷος (58|ς). 422. Οοἀά. καχὰ χώσεται. 
211. Οοὐά. πόλεμόν τε : ἙοΥτ. ΕτΙοάϊ. 424, (οὐά. θρόνον, υνῖ πο86 χρόνον. 
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ζήλου χοιρανίης ἕνεχεν - πολλοὶ δ᾽ ἀπολοῦνται 

Παλλαδίοισι δόμοισιν ὑπ᾽ ἄρηος παλαμάων. 

Καὶ τότε χηρεύσει Ῥώμη, καὶ πάντ᾽ ἀποτίσει, 

σσα πάρος μούνη πολέμοις πολλοῖσιν ἔδρασεν. 

Κλαίει μοι κραδίη, χλαίει δέ μοι ἔνδοθεν ἥτορ. 
ἐξότε γὰρ πρῶτος βασιλεὺς, ὑψαύχενε Ῥώμη, 

’ Ἁ 2 4 ’ ᾽ ᾽ 

ς νόμον ἐσθλὸν ἔθηχεν ἐπιχθονίοις ἀνθρώποις, 

Καὶ Λόγος ἀθανάτου μεγάλου Θεοῦ ἤλυθεν εἰς γῆν, 

Ἐπννεαχαιδεχάτυς βασιληΐδος ἄγρι τελευτῆς, 
Δὶς ἑκατὸν δὶς εἴχοσι δὶς δύο πληρώσειε 

Πρὸς τοῖς ἐξ μησὶν ἕτερον χρόνον. Εἶτα γενέθλην 

Χήρην εἰκοστὸς βασιλεὺς, ὅτε σοῖσι μελάθροις 

Φασγάνῳ αἶμα χέῃ βεθδολημένος ὀξέϊ χαλχῷ, 
Ογδώκοντ᾽ ἀριθμῶν ἕτερον στοιχεῖον ὃ δ᾽ηλοῖ 
Οὔνομα, καὶ βαρὺ γῆρας ἔχων - χήρην δὲ ποιήσει 

Εἰν ὀλίγῳ καιρῷ, ὁπόταν πολλοὶ πολεμισταὶ, 
Πολλοὶ πρηνισμοί τε φόνοι τ᾽ ἀνδροχτασίαι τε, 

Οὐλόμεναί τ᾽ ἔριδες χαὶ ὀϊζύες, εἵνεχα νίκης 

Κοιρανίης " πολλοί τ᾽ ἐπιμὶξ ἵπποι τε χαὶ ἄνδρες 

Ἐν δαπέδῳ πολέμοισι [δαϊζόμενοι] πεσέονται. 
Καὶ τότε δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ ἥξει δεκάτου ἀριθμοῖο 

Οὐνόματος σημεῖον ἔχων, καὶ πολλὰ ποιήσει 

᾿Αλγεα καὶ στοναχὰς, πολλοὺς δέ τοι ἐξαλαπάξει - 

ὠχύμορος δ᾽ αὐτὸς πάλιν ἔσσεται, ἠδὲ πεσεῖται 

ἀρηϊ χρατερῷ, βληθεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

Αλλος πεντήκοντ᾽ ἀριθμῶν ἥξει πολεμιστὴς, ἡ 

Κοιρανίης ἕνεκεν ἀπὸ ἀντολίης ἐπεγερθείς. 

Μέχρι δὲ καὶ Θρήχης ἥξει πολεμηϊος ἄρυς: 

Καὶ φύγεται μετέπειτα, καὶ εἰς Βιθυνῶν πέδον ἥξει 
Καὶ Κιλίκων δάπεδον " ταχὺ δ᾽ αὐτὸν χάλκεος ἄρης 

πογοιηἀδοὶμη Ὠυτογαῖοϑ Δ Αὐριυβῖο [500 αυὸ ΟΠ γι δἀνοηϊιβ ἴῃ ἴΟΓΓᾶ5 10 γοῦξις 

τροΙη γαῖ] ὑϑ40.6 δα (οπηταοάιιπ εἴ οὑπὶ 1ρΡ80, ἰά 681, υϑα6 δά (ομμμοάϊ ἤδοσπὶ, 

οὐ)5 ἰοιρυβ εἷς ἀοδηλῖυῦ δπηὸ [γῶ Λοϊίαος ] 244. {4150 σοπιραῖο ρῥτὸ 222, ἀε 

“21. Ὀυοίυμη εδὶ χηρεύσει εχ ΥΠΠ|, οοπρῖεϊ, δὶς ἑκατὸν χαὶ δὶς δέχα χαὶ δύο 
481, Ἰοῃρα ᾿ἰεοὶ ἀΐνεγδο δοηβα. ΕἼῺ18 το γ-ὀ πληρώσειε ἢ ϑ64 νἱάε ποῖ. 
5115 ἴῃ 8:}}}}. νυ ρα  5ο πα. 2806, Αἀ χήρην βυρρ]. ποιήσει, αἱ 1ὰ.- 

4229, Οἷν. ΥΠ|, 81. ἴγα, 239. 

282. Οἴτ. δυργα, 80, 544. 281. Οοαά. χέει. 
284. Απ Ἰερομάσπ, οἴ ΔΠΠΟΤΊΙΩΣ ΓΑϊΙΟ 288. Οοάἀᾷ. ὀγδοήκοντα. 

᾿ς 
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ΑἸ τοπα τηδΐα γορηὶ; πιὰ] 46 ρογιρυηὶ 
ῬΑ Δα 118 ἀοιαῖρυ5, δῶν Νίανοσγι!β ΟὉ ᾿γηι. 
Εχιη Ἀοπιὰ ροπγεὶ νἀυδῖα, αἴας Ομ βοϊνοῖ, 

Οὐδ ῥτιβ ᾿π] 5118 ραϊγανογαὶ ργοθα με |}18. 
ΕἸεὶ πη] ΘοΥ πιϊβογαμι, ἤσπι τηᾶρηο ροοίονα ἰυοῖα. 
Ῥοκιχυδηλ δἰθῃλ ρΓίτηο 80} ργϊπμοῖρε ἤδχεγὶβ αἰϊιηι, 
Ἀοπιδ, οἀραϊ, ᾿υ8118 αὶ νἱηχὶῖ Ἰοριθυ8 οΥθθαὶ, 
Ουο τορῃδηῖο Ὠεὶ ἀθβοθηάὶι ἃ ἴθογο Ὑ ογθαπι, 

Νόοηὶ ροβὶ ἀδοϊπιυπι ταρῃὶ [αϊαϊο νἀ 6}015 
Εχιυπ, φασχῃ νἱχ Οἷ5 οοηζιπι 015 ἀσο΄ Ἰ5αὰς 
γί δηο8 οὐπὶ 86Χ ΠΠΡ ΟΥ8 ΠΊΘΏΒΙι18 ΔΏΠΟΒ. 

υἱυπλυϑ ἂἱ ειγο [ποῦν χαυσπὶ ο58 Δουῖο, 

Ῥοβῖ ἤυμο γΕρᾺ]} νασυαπι ἴ6 ρτοΐα Βα }ιι, 

Οοἰϊοριτηία ποΐϊδη5, νἱ σοβί πλὰ8 ΟΥ̓ Π 6 ὈΓΙΏΘΟΡΒ 

ΑἸΠΟΙᾺΠῚ 411} Π10]6 σταν!8, τηοχ ῥτοαϊτι5 ᾿Ρ086 
Τμπαπεὶ ἴθ νι άσδηα, ἴὰπὶ Ζυϊπι ἔδγα π}}}}}}8. ᾿γὰ, 
Διβοοσάεβ δηϊπηοσὰπ) αἰϑῖι8, ὉΓΙΒΙΟΒ416 ΓΌΪΠΕΒ, 
γιά ο]οβαυθ 6068, οἱ οποία ἐπηπιληϊα ΠΘηὶ 

Ἀδρηδπαι [Ὁγ}18, Ἰαϊοαα 6 ὁδάανογα οδρΟ 
Ουδάτγυρεάυιτῃ αἴ4πε νἱγαπι Ρ6}10 ουπιυϊαῖα Ἰασαθυμῖ, 

[πάᾶδ αἰΐιι8 ἀδοῖπη! 4ι6πὶ τηοπβίγαι ᾿ἰἴοτὰ βιρῃι, 
Αοςράθι τερη!8, ᾿πἰαμάσααθ τ]ὰ ραϊταθιῖ, 
Πιτγιρίϑῖ οἶνα8, ρθη 8 ἰΔογ ππάϑχαὸ οἰο ὶ : 
Νεο ἰᾳπγθῃ 1116 ἀἰὰ : πᾶηι [Ἀ1]8 υἱοῖι8 1Ώ1 4018, 
ϑθνο Νίαγια οαὐἀοῖ, ἔογγο ἰγαηϑῆχυβ δουῖο. 

ΑἸτοῦ, φυϊηαυαρίϊα ἔτει σαὶ ΠΟΙΠ6, βθθνι8 

Βε]]αῖον νοηϊοὶ Ἰοηρίπαυο 80]18 αἱ ογῖυ, 
Βδρηδπαὶ οἰρίάυ8, νἱοἴογαιο δὰ ἰογα ΤΠ γα 65 

Αροδάεῖ : ἀοἰῃ ἰρ8ὲ ἤιραπι δ ΠΠλγ πὰ ΘΓ ἄγνὰ 
Εὺ ΟἸ]ΠἸΙσαμπη ταρὶδὶ ἰουγαϑ ; τηοχ ἔοι τ ιβ {ΠΠπ|πὶ 

40}ο νἱάς ποῖ.]. --- 230, 864. Ῥογιΐιδχ,, οἵ)5. [ἰἴογὰ ΠΙᾺ, πὐηογυ8. 80. -- 240, 

944. Ὀά 5 7] α15, οὐιι5. Πἰοτα Τ0 ππλονια 10. --- 250, 544. ΝΊρΟΓ, ΠΠρΘγδῖοσ 

λη Αϑἰὰ βοὶιϊαῖυδ, οὐι5 ΠΟΤ Ν, πυπισγιι8 δ. --- 

2441. Οἵν. ΧΙ, 2600. ΟΓα ονγγίπιαδ, αἱ ἐΐγα, 215, εἴς, 
241. Ἔν δαπέδῳ, οἷν. αἰρνα, 215. 208. [ἡ Βιθυνῶν π}}}}} τηυϊδ πόσοι, εἰδὶ 

εϊηάο οοὐά, πολέμοισιν ἀεξόμενοι, 5δ'!)!6 ᾿ΓΠΊΟΓΟΣ ἀτιδ5. κΥ]}α 8 πιᾶὶς σογΠριῖ 
8ΕΏΒΙ:. ἼΟ8 ΘΟΥΓ. Νοβίεν, 4υοἀ Π}1ὸ ΧΙ, 116, ποη ρμεεςα- 

2109. Νοῦδδ ἐὰ 5 συαῖυον θγ8 νογαῖ. 
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ἀσσυρίοις πεδίοις θυμοφθόρος ἐξαλαπάξει. 

Καὶ τότε κρατήσει δολίως, ἐπιτήδεια εἰδὼς, 

ἀνὴρ ποικιλόμητις ἀφ᾽ ἑσπερίης ἐπεγερθείς " 
Οὔνομα δὲ σχήσει διαχοσίων ἀριθμοῖο, 

Σημεῖον πολὺ μᾶλλον ὑπὲρ βασιληΐδος ἀρχῆς. 
60 Συστήσει πόλεμον κατὰ ἀσσυρίων ἀνθρώπων 

Συλλέξας πᾶσαν στρατιὴν, καὶ πάνθ᾽ ὑποτάξει- 
Ῥωμαίοις δ᾽ ἄρξειε μέγα κράτος " ἐν φρεσὶ δ᾽ αὐτοῦ 

Πολλὴ μηχανίη, ὀλοόφρονος ἄρεος ὀργή" 
Δεινὸς ὄφις, πόλεμόν τε βαρὺς, ὃς πάντας ὀλέσσει 

“Οῦ 

Ἐσθλοὺς 

Ὑψηλοὺς ἐγαῶτας ἐπιχθονίους ἀνθρώπους, 

᾿ ὲ χτείνας] πλούτου χάριν, οἷά τε ἀστὴρ, 

Συλήσας χθόνα πᾶσαν ἀπολλυμένων ἀνθρώπων, 
Θήσει ἐπ᾽ ἀντολίην " καὶ πᾶς δόλος ἔσσεται αὐτοῖς. 

ἔνθ᾽ ὅτε νηπίαχος Καῖσαρ σὺν τῷ βασιλεύσῃ, 
270 Τοὔνομ᾽ ἔχων βριαροῖο ΝΙακχηδονίοιο ἄνακτος, 

Στοιχείου ἀργομένου " περὶ δ᾽ αὐτοῦ μῶλον ἀπάξας, 
Ἐχφύγεται δόλον αἰπὺν ἐπερχομένου βασιλῆος 
ἐν χόλποις στρατιῆς " ὁ δὲ βαρθαρικοῖσιν ἐθισμοῖς 

ρχων ἐξαπίνης ὁ νεωχόρος ἐξαπολεῖται 

ρηΐ κρατερῷ, τμηθϑεὶς αἴθωνι σιδήρῳ " 
Τὸν χαὶ τεθνηῶτα λαὸς διαδηλήσηται. 

Καὶ τότε δὴ βασιλεῖς Περσῶν ἐπαναστήσονται" 

Κ., «ν΄. Ρωμαῖος ἄρης Ῥωμαῖον ἄναχτα. 

Καὶ Φρυγῶν σεισμοῖσι [πολυμήλη] στοναχήσει. 

“80 Αἱ αἵ, Λαοδίκεια αἷ αἵ, ἰεράπολι τλήμων - 

- 256, 544. ϑεριϊπιῖιι5 Θανογι δ, ου͵]ὰ5 ᾿ἰἴεγα Σ, ἡυμπλογι5 200. -- 208. [ὦὀὈοοὶ 

“υηο νογϑυῃι Ομ τυπυν Οδγασα!]α οἱ (εῖδ, ουδὲ π08 ἰδουπᾶπι ἱπά! σανίπλι5, τηΐηυς 

ἰδπλθη ῬΓῸ ἰδουπα παροηάδυι, 8 δΔΌ διιοΐοτγα 'ρδὸ δροηῖθ γεϊἸεῖα δῖ, Ομ τον εἰΐδτὴ 

256, ὑοάά. κρατῆσαι, δὲ πο5 χρατή- 

σει, υἱἰγι 2 40}6 οΟηἴΓα τηδῖτυπι. 
258. Αἢ σχήσειε, υἱ δρε δρυὰ πο9- 

ἴΓ05 ροοῖδϑἢ 
259. Νορα ΟὉ ποϊηθῃ Σεθαστός, « Αυ- 

δυδῖι5,.» ΄συοὰ Δ δδάθῃν Ἰἰῖογα ἱποὶρὶϊ. 
2608. Οοαά. μηχανή. 
2θ4. Οοάά. πόλεμός τε βαρύς, υδὶ 

"05 πόλεμόν ἜΧΎ,, 29, 416πὶ ἰάπλθη νεΓ- 
5 π| ἰῃ ΘΧΘΠΙΒΪΑΓΙ 5110 ΘΟΥΓΙΡ  ἰβδί πλιὰ 
νἱάοῖαν πα υΐθδο Νοβίου. 

266. ὟΟἰν. ἸΥ͂, 119. 
268. γοτβυς ἤη8 οὐἵἵυβ οδἱ οχ 11], 

191. Εἷν. οἰΐδῃῃ ΧΙ, 258. Ροβῖ ᾿ς νϑγ- 
80π| ἰδοιιηᾶ α.}}} ἰη ςοἀά. αιὶ οἀά.., οπὶ5- 
815 [Ιοοἱ {Γ1 015 ἐπ ρογδου 118. 

288. ἴπ πε ργαβίδγει αὑτῷ. 
469. Οοαά. ἣν δ᾽ ὅτε. 
410. Οοἀά. μαχεδ. 
211. Οοἀάμῶλος. ὅδηδιι5 ραίεῖ : 5Ξοὰ νυἱ- 

[1058 στα οῖῖαϑ περὶ αὐτοῦ το περὶ ἑαυτὸν, 
εἴ ἀπάξας ργο(ἀπαγαγών) πιΔ] 6 5ςΓἹ ρ5ὶϊ. 
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ῦδ ΑΞΒΥΓΊΙ8 ΟΔΠρ8 865 70 ΝῖΑΓΒ νυ] ΠΟΤ ρογάεῖ. 
Επ ἴυπο γα ἀΔ 011 ΣαρΏδμαὶ οΔ]]1ἀ115 ἀγίθ, 

50115 Δ οοοδϑα νθῃΊθΏ8, ΥἹΓ Ἰηθηῖθ οδρδοὶ, 
Νοπιῖὶπθ ΄αθαι οἶατο ποῖδ Ὀ15 Θδῃ  θβι πη βὶρτιαῖ, 

Αὐρυγίαπι τρϑρ ἢ ἸΠΊΡΘΓῚΙ ἰ Εδγοῖ ᾿πὰρῖρον 1116 
,θ6ο Αββυσῖοϑβ σοπῃῖγα, οο]]Θοῖο τοροσθ, Ρδ πὶ, 

ΟἰμηίδΖι16 ἀΥΡΙΓ8 οορεῖ ρΆΓΟΓΘ ΒΌρΡΓΟΠΪ8. 
Απϊῖα 81105 Ἀοπηδ ρορυϊυ, Ζα6πὶ ἔοΥι18 1086 
(ἀοη81}115 τερεῖ εἰ Ναγιιβ ἴθσσοτο ἀοιῃδθῖι. 
ΟΔἸ]άυ.8.ῃϊο βογρεηβ, μ6}10 ᾿πάθἔδβϑιβ δὲ ἉΣτΊΪ8, 

“65 ΑἸτὰ νἱγτυμη σαρὶϊα ἐχϑοϊπασδῖ, πιὰ] οβαιι6 θΟΠΟΣι ΠῚ 
5048 ὈῬΓΟΡΙΘΙ Ορ68 ἔδγιϑῖ, οδὰ βιάἀι8 Ἰηϊχιατ ; 
Ἀδρίασας ἃΡ οοοδβι, ᾿ἰθυγο ψαϑίδιου, 60Ὰ8 

Τναμπβίοσοϊ δὰ ρϑηῖθβ, πθὸ ρᾶγοοῖ ἔγαυά!θυ8 0}}18. 

Θ Φ Φ Φ . .Φ Φ . Φ 

Ουσπι νογοὸ ᾿νΘΏ18 εοβᾶσ ΘΟ 68 Δα αΙὰ5 1}}} 
270 ἈορηαθΙῖ, σαυάθηβ ΡῈ ]δὶ ὨΟΠΊ]Π6 ΓΘΡΊ8, 

Αἴφαθ Δρ16 6 1816 118 ὈΓίιηο, 4ϊ π1}}}1}8 ΔΓΊῚ18 
ϑυισοϊποῖιδβ, ἀυ015 1514 189 ἰγαυ ἀθιη 6 τ] σΉ 8 ΠῚ 
(ὐαβίγογυπι μοϑριῖο ἐρεῖ: ἴχπο 1Π1ΡῚ}5 ΑἰτΕΓ, 

ΒΑΓΡΔΥΙΟΟΒ ΠΊΟΓΕ8 ΔΙ ΘΠΔ416 ΒΔΓ Β6Ο. 108, 

275 ϑϑνο Νατγία οδάδῖ, ἔδεγτο ρϑγουββι}8 δοιῖο, 

Μειαρτδαας μόν νἷοοβ ρ]6θὶ ἰδοεγαηάα γο!πααεῖ. 
Επ ἴὰπο Ἰποιριθηῖ ῬΕΓΒΆΓΊΠΙ. ᾿ΠΒΌΓΡΕΓΕ ΓΟΡΏΔ, 

Ἀοχιδπυπιχαθ ἀποαπὶ ἈομΠΊΔΠ18 ἸΓδηϑιραῖ ΘΏ818. 
Τυὰ ῬὮγτυρία 1η80]1108 πηοῖι5 ροοογοβα ῬΑυΘθΙ,. 

280 δ τ|01, Ιμαοάϊοοσα, ΠΡΊΖαΘ, ΗΊΘΓΑρΟΙΪΙ : μᾶπὰ νῸ 8 

ἨεΪΑράΡα 5, 56 μαυ]ο ἐπῆγα γϑουγβυσιυ5.] --- 269, 544. ΑἸοχαπ ον ϑδαύθγυβ, οὐ} 
ἴογὰ Α, πυπιεγς 1. --- 218, 544. ἨεἸαραρα}υ5 [τλδ]6 ροϑὲ ΑἸοχαπάσυτῃ ροβὶϊι ]" 

-- 2177Φ “4ᾳ. Νογνοτιπὶ Ρεγβγυμι, ἰὰ εἴ, δαββδηϊάδυυμ ἰηϊἰα. --- 

215. [ἴὰ βυργα, 249, εἴ ρα551πι. 
216. Ο(οαά, 'ῃ ἄμε διαδηλήσεται : εἴτ. 

ΧΙΠ, 29, εἰ ΧΙΝ, 169. 510. }}1πὰ τὸχ αυ 
ΤΟ] 13 Ἔχ πα] θὺ.5 ΠΟΡΠΟΒΟΘΙΌΓ, 

241[ῦ᾽ . δ βοηϑυ, ἰά οϑὶ, ἀδ ἰηίο! οὶ Α]6- 
ΧΑΠΟΡῚ ἴῃ Ῥαγβᾶ5 Ἐχρθάμοηε, εἶτ. οχηπὶ- 
πο ΎΥ͂]!, 45, 544., οἱ 10] ποῖ. 

218. ϑυρρίετὶ ροῖεβὲ δοὺ χυοάὰ οἸ πὶ 
5ΌΞΡΙΟΔΙΙ διιμλιδ χαὶ τρώσει, υἱ 110 γ}8 ΙΥ͂, 
106, εἰ ΧΙᾺΙ, 184, 56. χαὶ θραύσει, υἱ 

ΧΙΥ͂, 14, δεῖ χαὶ κόψει, δ6ιι δίπηιϊα φαϊά, 

οἱ υἱϊχαο τεΐδεγοπάυπι μος δὰ ΑἸ]οχδη- 
ἄτυπι ϑουθγυπι Ὀγίπηυπι ἃ Ρεγϑὶβ υἱοῖυπι, 
ἀείπάθ ἃ 515 ρτγοάϊυμπι Οσοϊδυπαθ : 
ου͵5 ἰδιηδη ἀν} 16]8 1618 ΣΘὨ110 τοχ 
ΤΟσιγτοῖ Ἔχργεβϑίοσ, 282, 5η4., ροβὶ ἴθγ- 
ΤΕΒΙΓ6Β ᾽) ΡΗγυρὶα πιοῖι!8. 

219. Οοάά. πολυμήλης : Ὧ08 ΟΟΓΓ. Εδὶ 
οηΐπὶ (οπιϊϊ παι πολυμήλη ἀρυά δυϊάδπι 
Ιοοο δυο: υ γϑγοὸ ᾿ϊοθηῖογ ναὶ ροεῖϊες ρτο- 
ἀυοίιας φοπιϊπαῖα σοῃδοπδῃῖα, υἱ ἴῃ ἐῦμ- 

μελίης, χ. τ. λ. 

κ΄ 
Ἀρςς 



ΣΙΒΥΛΛΔΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ ΙΒ. 

Υμᾶς: γὰρ πρώτας ποτ᾽ ἐδέξατο γαῖα γχανοῦσα. 

ώμης. .. 

Οἰμώξει : 

αϑ5 

δ ῸΣ πελώρια Αὐσ.. . .- 

Παάνθ ὅδα.. . . . -ο Φ Φ .ο Φ Φ .ς. 5 Φ Φ 

.εὐκὺν ἀπολλυμένων ἀνθρώπων 

ἄρεος ἐν παλάμησι᾽ χαχὴ δέ σοι ἔσσεται αἶσα 

ἀνδρῶν - αὐτὰρ [ἔπειτα] καὶ ἀντολίης δι᾽ ὁδοῖο 
Σπεύδων ἰταλίην κατιδεῖν, αἴθωνι σιδήρῳ 

Γυμνωβθεὶς πέσεται, διὰ μητέρα μῖσος ἀγείρας. 
ρᾶι γὰρ πάντα. .. 

Αἰθομένου. .. .. Τὸ δ᾽ οὐχ ἅμα πάντες ἴσασιν. 200 

τάρτη δ᾽ ἄλλο χαθέξει, 

Οὐ γὰρ πάντων πάντα" μόνοι δ᾽ ἐπὶ τέρψιν ἔσονται; 
Οἱ Θεὸν ἀσχήσουσι καὶ εἰδώλων ἐλάθοντο. 

Νῦν δὲ, ἄναξ χόσμου, βασιλεὺς πάσης βασιλείας, 
ἀψευστ᾽, ἀθάνατε (σὺ γὰρ εἰς ἐμὸν ἧτορ ἔθηκας 

κτ Αὐδὴν ἀμδροσίην ), παῦσον λόγου " οὐδὲ γὰρ οἶδα 
Οἷα λέγω " σὺ γὰρ αἰὲν ἐμοὶ ὁ τὰ πάντ᾽ ἀγορεύων. 

Βαιὸν δ΄ ἀμπαυσόν με, καὶ ἱμερόεσσαν ἀοιδὴν 
Κάτθες ἐμῆς κραδίης - χέχμηκε γὰρ ἔνδοθεν ἧτορ 

Θεσπεσίων ἐπέων, προλέγον βασιλυϊδ[ας] ἀρχί ἄς]. 

- 2860,544. ΜοΓ5 Αἰεχαηάσι ϑδνεσὶ [Ἰδιοτία: ἴδηλθη ΠΟΠΏ 1] ταρυρηδῃβ). --- 289, 
844. ΕρΡΙ]οριι5. 

282. [μλουπὶδ [αὶ ἰοχίυδ, Ζυ85 τλι}115 
ΤΟ 5 δι ρρ]εγὶ [85 θοὶ, οἱ ἢος γε] βἰ π}}}} : 
“Ῥώμη δὲ πτολίεσσι πελώριος Αὐσονίῃσι 

Πάνθ’ ὅσα πρόσθεν ἔρεξεν [ἀναιδέα θυμὸν 
ἔχουσα) Οἰμώξει [πολύδαχρυς] ἀπολλ. 
ἄνθρ. 

285. ἴπ πος γοῦβι) ὕγὸ σοί Ἰἰοροηάυπι 
ὙἹ ἀεί οἱ εἰ δά Ποπιδπ γεϊεγθηάιπι, ηἰϑὶ 
Ἀοπιδ ᾿μ58 σοι ρο!] δῖαν, αἱ ἴῃ Ἰαϊληα νεῦ- 
8106 ἴδοϊιπι ἐδῖ : 56 5115 υἱϊαὰς σΟΥυ8, 
οἱ γϑϑρίοῖαν δὰ ΑἸοχδπασὶ εἰδάθαι. 

280. σα. ροβϑὶ ἀνδρῶν ποι! ἀϊδιϊη- 

ξυϊηῖ, ἂς ἀοίπάδ, 0δὲὶ πο05 ἔπειτα οχ υὑδιι 
ΙΒ) μο δ άἀϊάϊπια5, ἰδουπᾶπι μαροηῖ. 

288. Οοαά, πέσε. .., εἰ 'ῃ πο ἀγε.. ας- 
289, 5... Ποὺ αἰῆς}}}5, 01 ἰδηλθη 

Β0Ὼ ἈΡθυγὰα Ο]πὶ οοπ)δοίπιυϑ : Ὧραι γὰρ 
παντοῖαι" ἑχάστη δ᾽ ἄλλο παρέξει, δα 
ΨΘΓΒΙῚ 564 61}, Αἰθομένοιο χρόνοιο, υἱ 
δι πδῖι αἴθομαι [ΕΓΥΘΠ ΑΙ 561 ρΡΓΟΡΕΓΘΠΩ͂Ι 
96.511, ᾿Π50] ΘῈ Γ ἰάταοῃ. [5 1α1105 ἐπειγο- 
μένοιο χρόνοιο, {Π], 50. 

291. Οοάά. ὑπὸ νογρο ἐπίτερψιν : ἀϊ- 
γἱβὶῖ ρτῖον ΕΤΙΘά]., ἀεὶ ας ὨΟ05. 
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Ηδιυβοῦιὶ δηΐο αἰ}ὰ5 ραϊυ 16 }} Ὁ18 Πιαῖυϑ. 

Ἀοπιᾶ 56 [1α]10ὰ58 υγ 5 ρογιθηΐοβα μὲν τ} 68. 

Ουϊάᾳυϊά ᾿π]1ὰ ἀϊὰ. .. 
Ι͂ἀρσοριῖ.. ον νιν ὦ πηᾶρηᾶ ροΓοιηΐθ ΥἹΓΌΠῚ νἱ 

ΝΑνοΥΤΙ5 πλδη 8 : οἶγα 8 Θὰ ἔφα το υηῖ, 

Ἀοπια, ἴὰο08. 6 Ζυυπι 5018 τολθα ῖ ΔὉ οτίὰ 

Ιλ δα [1τα]οὰπη ργορογαῃ8, οδαἀοῖ Θη86 ἀο]ο80, 

ΜΙ ῖθγπδπιὶ ΟΡ ποχᾶπι ᾿ηνίβυ8, πυάυβαας Δ οΘὈι1. 

Ηοτα πδηλαι [ ναρῳ] : ογεῖ εἴ βυδ 4 9786 νἹ ΟΊ 5511), 
200 [Τειροόοσα ἀδθργορεγαηῖο)]. 564 ἤθθο ἤθη οορῃϊῖα οὐῃο 115: 

Οπληϊὰ π6Ὸ ροβϑϑυπὶ ΟΠη68. ΗΒ ἀδθιῖα 5015 

σαυάϊα, αιε18 Ὠδι5 ἐδ οογαϊ, 5] Δοτάαθ βογάβηϊ. 

Νυης, ο Ξξᾶποῖβ βου", ΤῈΧ ΟΠΊΏ5 Π]ΑΧΙ ΠῚ ΓΘΡΏΪ, 

ΕῚΏΘ ΟΓΘΉΒ, ΘΓΙΌΓΘ νοδη8, Ο 41 Π}}}}} οἴ 8 

205 ΑἸ ΓΟΒ108 ἔμπα 15, πυπο ἀδβῖπθ : τὰ τ1Π1 ΠΘΠιρ6, 

Ουϊά Ἰοχυᾶν, ᾿Ἰσπᾶγα;, 8018 ἴὰ νου ρα ΠλϊΠΙ5ῖγα8. 
Ὠὰ πλἢϊ, ἃ ρα απ) το αϊθβοογο, Ὀ]απάδαάιο οσββθηὶ 

Ολγηληδ σοογὶα νΑρΡῸ : Π8 ΠῚ [26 Υἱ5 οίδοὰ [ατἰσαῖ, 

Πιν 5 ΠΟΠΊΘΓΙΒ ΓΟΡΤ ΤΠ, ἔαϊα ΟΔὨΘΠἴΘΠ,. 

292. 6 δυάκοτιυπι [Δ}}}ι5 σομο 
.}}». 1Π]| εἱ ΥἉ, δὲ ταυτὸ Ἰαἴτιι5 ἐχροιιῃ- 
τὰ ; ὃς πηοάοβιϊι8 ὉΠῸ νΘΓ5ι.. 

298, 564ᾳ. ϑοφυδηϊία υὑϑαῖ6 δὰ ᾿ἰργὶ ἢ- 
ΘΙ ΘΟ ΓΔΏΤΟΣ οὑπὶ ΠΡτῚ 11 ἤπο (841, 
54.} οἵ ργὶ ΠΠ ἰππἴο, αυα ἀρεγῖα ναὶ ὃχ 
᾿ηἰ5 ἀεϑυτηρῖδ βυηϊ νεὶ ἢ}5 ργενίδ. 

4295. (οὐά, ἀοιδήν ρτο αὐδήν. ὝΟΙγ. 
ἱηΐτα, 2921, δ 1Π|, 341. [πὰ ἤπα διιίοπι, 

οὐδὲ γὰρ οἶδα οἷα λέγω, ἰδοἴιιπι 65ϊ 81 
᾿ρτο 11, 4, 54., ἃ δυβῖίπο δἀάιοῖιπι εχ 
Ρ]δἴου!5 Μεηοης, εἴ ἴῃ Αποηγμι Ριτεία- 
τἰο6 τοροιϊυμι, δου ΠΟ5 5ι1:15 ἰοοΐβ ὁ"- 
ΒΟΓΥΑΥΪΠΊΙ15. 

296. Οοἀά. σὺ γὰρ εἶεν. 

291. “Ἱμερόεσσαν ἀοιδήν ἰΐετυπι ἰορε- 
ται ἐῃ ἰργὶ ΧΙ} ἤπα, ἐδίια ρϑιϊ πὶ οχ 
Ἡεβίοάο, Τιεορ. 104, ιιὶ ἱμβε νἱάεῖυν ΔὉ 
ἨΟΠΊΘΙΟ 50} |ρ51586. 

298. Οοἀὰἀ. χατάθες. ἈοΙ4ιᾶ δυΐοπι 
μι} 8 ΝΕ Γβιι5 Ἔχ ργο588 8 πὶ δι το 1Π], 
8, υ0] νυΐρο ἔνδοθι, τπιΐπιι5 γοοῖθ. 

299. Οοἀά. προλέγων, ἴαἰβϑα δγπίδχ!, 
861 ἴδε] πιράϊοα. ὕτχυθ ππδπερὶὶ 
δ δοο αἰ Πυπι. δἰνθ ϑγηϊαχθοβ ΤΠ ΘΠ 1πὶ, 
᾿ιϑυιὰ γτᾶγο, [δϊθιλιγ οπῖὰ, ἀρυὰ 810}}- 
᾿ἰϑῖδς υἱῖϊο, δὶ θεσπεσίων ἐπέων οἰ 

Ργδοθήθῃι χέχμηχε σοῃϑβίγιαῖιν, οἱ ἴῃ 
ἤπα ποβίγα πο}}}5 ἰδοῖϊο σοποθ δι ῬΓῸ 
νυϊργαῖα βασιληΐδος ἀρχῆς. 



ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΙΑΚΩΝ 

τ 

ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΓῸΣ ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ. 

ἀείδειν με λόγον 'χέλεται μέγαν. .. . . 

ἅγιος ἀθάνατος Θεὸς ἄφθιτος, ὃς βασιλεῦσι 

Δῶχκε χράτος χαὶ ἀφείλατο, δὴ χρόνον ὥρισεν αὐτοῖς 

ἀμφοτέρων, ζωῆς τε καὶ οὐλομένου θανάτοιο. 
Καὶ τὰ μὲν οὐράνιός με Θεὸς ἀέχουσαν ἐπάγει 
ἀγγέλλειν βασιλεῦσιν ὑπὲρ βασιληΐδος ἀρχῆς, 

. .Φ ᾷ Φ Φ .Φ ΓῚ [] Φ 8 . Φ Φ .« . [ Φ ΓῚ 

Καὶ δορύθουρος ἄρης . ὑπὸ δ᾽ αὐτοῦ πάντες ὀλοῦνται, 

Νηπίαχος γεραός τε θεμιστεύων ἀγοραῖσιν. 

Πολλοὶ γὰρ πόλεμοί τε μάχαι τ᾽ ἀνδροχτασίαι τα, 
ν λ] , Α ’ , το ΔΛιμοὶ καὶ λοιμοὶ, σεισμοὶ μαλεοοί τὰ χεραυνοὶ, 

Ασσυρίων τε πόροι πολλοὶ χατὰ χόσμον ἅπαντα, 
ὟΝΙ ,ὕ νκ͵ , ἐϑ ; 
Ηδὲ λεηλασίη τε καὶ ἱεροσυλία ναῶν. 
Καὶ τότε δὴ Περσῶν ἐπανάστασις ἀλφηστήρων, 

ΑΒα. [ἢ εγ δὶς οὐπὶ ἀμοθυπ ρυϊοσῖθυ5 ὁπ ἰπυδῖον : ρεγβοχυϊτι δυῖοπι Ἀοπιᾶ- 

ὯΔ 8 [1510 Γ]48 ἃ ΑἸδχαπάγο ϑενθσο δά Οἀδθηδίυπι. --- Ἴ, 3544. ἀογάϊδηϊ ἀυο, ἄνι8 οἱ 

Ρδῖον ἀοτάϊαῃηϊ τα] ἰπιὶ ἱπῃ ρα γαῖο 5. ---- 

ΤΙΤ. ἴῃ πιϑ}8 σοηβϑΔη5, Λόγος ιγ΄. ξἰοσβα πδῖιπι Οἱ τῇ δὰ σόσοπὶ λόγον δρ- 
1. ἴῃ 8. νοῦϑιι8 πα ἰδοῦμδ εδὲ ροβϑίῖα, Ἀείδειν υΐεπι, ργίπιᾶ ργοάιυςία, 

οοάϊουπι οπιπίυηι, υἱἱ δυρρίεπάυτη ἀν- εἰἴΐδπι Ποπιοτ οἶδ {Πἰγπδίυγ Ἔχ οι ρ 15. 
θρώποισιν αχ ἰἰρτο Π]|. 1. [Π1110 δηῖα ὅ. (οὐά. οὐράνιός τε θ. ἑκοῦσαν 

ϑογρυπ ἀείδειν ὨΔΡεηὶ οΟἴηπο5 Θεόν, α ἐπ, ἴη ἤης α πιεάϊυπι ἰη ἐπάγει ᾿ἰσεηϊον 



ΙΒΥΓΓΙΝΟΆΌΝ 

ΟΒΑΘΌΠΟΒΌΜ 

ΠΒΕᾺ ΤΕᾺΤΙΠΒΉΕΟΙΜΌΘ. 

Νίαρῃα, ᾿υΡοῖ Πεδὺβ ᾿ρ56, οΠ8Ππι|. . . -. 
[ρ86 ει βαποῖαβ, Πδὰδ Ἰπητ ΥΔ}18, ΠΟΠΟΓΘΠῚ 

Πδη8 δαϊτηθηβααθ Ὀσανθηὶ ΓΘΡΏΔΗ Πα, εἴ βὰ8 οὐ αὰ6 
Τοροσα αἰβρθηβδη8 ΥἱΠ ΠΟΓΏ 5406 [αϊυτω. 

ῳτχ Ηϊο πη8 ποϊθηΐθηῃ οορὶ ἔγυβίγα 4 6 ΠορΔηοπΣ 
ἈδρΊΡυδ δἴτο 1118 Τρ ΟΓαπι Θά Ισογα ἔαῖα; 

Ετ Νίασϑ οϑ 8 δηλ η8, ΡῈΓ Ζαθηῃ ἀἸβουπλῖη6 Π0}1]0 
ΑἸΡρο οδἀδῃηῖ, ρυ6Γ, 86 ΒΘΠΪΟΣ 4] βοαρίσχα ἴθηθθαῖ. 
Β611Δ δἰθηῖηι, ο864685 εἴ δἴγοοῖα ργϑ ϊα βιγρεηῖ, 

10 Ἐδβυχίθβ ρϑβ[ 5416, ΡΟΣ ἸΟΓΓΘΘΑῸΘ ἸΓΘΙΏΟΓΘΒ, 

Αββυσῖθ σ6η115 τοῖο να ρῈ 5 ᾿πηρεῖυ8 ΟΥΡΘ, 

Ῥγφάδηαι ἔυγου, οἵ ἰδ π}ρ}15 ἸππΠλ1588 ΓΕ πᾶ. 
Εἰ ἴὰπο ἴῃ Β6]]ὰπὶ Ῥεγβ, ραη8 ὈάγΡαγα, βϑυγρθηῖ, 

Ρτοάυειαγ,, υἱ ἰῃ ἐσάγει, ὙΠ, 8325. 
Ἵ. Οοἀά. ἀϊΐν!βε, καὶ δόρυ θοῦρος. Εἀά. 

εἰ οοἀά. δῖα μος ΠΟΙ 5:1 ΟΠ ΐτπὶ δου 8 
τ] τὰ ἐπα! ραπὶ, 4υῳ ἴδτηθῃ νἱά θῖν 
8815 ΔΙΏΡΪΔ ΘΟΙΏΡΙΟΓ65 ΠΔΙ51556 ὙΘΓΒΙΙ5. 
Ἀσρηδ οηΐπὰ ἀδϑυηΐῖ, γόνα αυΐάοπι 1|1}8 
Ὠδο ἀοβιἀογαπάδα, Μαχὶπιϊποσιπὶ ἀϊποτυ, 
ῥγϑῖογθα Μαχίτηὶ οἱ ΒΑ] ἱπὶ, πηι 5ἰδι!πὶ 
τγδηβιϊυ5 δὰ (σογάϊδηοβ. 

8. Νυηπίαχος 88115 ἱπιῃρτορτία ἀ6 ἀογ- 
ἀΐδηο πδῖιϊ παϊπἰ πιο, Ζαὶ Δἀο] ἐσ 6 ἢ ἔπ}, 
ποῦ ἱπίδη8; 5ε4 νηπίαχοι ΑἰΙουδ] ἀϊςοη- 
ἴαν, ΧΙΥ͂, 40, εἰἴδπὶ ΡυΘΓΙ ᾿ᾶπὶ ρταπάσϑ. 

11. Οοαά. ἴῃ ἤμε ἅπαντες. 

12. Οἴν. 1], 14. 
18. Ῥεγβδ5 ἀλφηστῆήρας 5ῖνα ἀλφηστάς 

νοσδῖ, ἰδηψυδπι ὈΑΓΡΆΓΟΒ, [Δ|50 ΕἰὙΠ|Ο, 

ποη αὐ Π}0. ΠῚ, 118, « Ἰπάἀυϑῖτγ!ο8 ν. 
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Ϊνδῶν, ἁρμενίων, ἀράδων θ᾽ ἅμα " καὶ περὶ τούτοις 

15 βωμαῖὸς πελάσει βασιλεὺς πολέμου ἀκόρητος, 

Αἰχμητὴς, ἐ ἐπάγων χαὶ ἐπ᾽ ἀσσυρίους, γέος ἄρης, 

ἄχρις ἐπ᾿ Εὐφράτην τε βαθύῤῥοον ἀργυροδίνην 

ἐὐχτανύσει, πέμψας ὀλίγην πολεμ[ ἴον ἀλκὴν; ̓ 

ον νον ε ἕνεχα " καὶ γὰρ προδοθεὶς ὑφ᾽ ἑταίρου 
420 Καππέσετ᾽ ἐν τάξει, τυφβθεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

Αὐτίχα δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει φιλοπύρφυρος αἰχμητής τε, 

ἔχ Συρίης προφανεὶς, ἄρεος φόθος, ἔν τε καὶ υἱῷ 

Καίσαρι, χαὶ πείσει πᾶσαν χλόνα- τούνοιες δ᾽ αὐτοῖς 

[ἣν πέλετ᾽] ἀμφοτέροισιν; ἐπὶ πρώτου χ᾽ εἰκοστοῦ 

αὔ Πένθ᾽ ἑκατοντάδες εἰσὶ τεθειμέναι. ἡνίχα δ᾽ οὗτοι 

ἐν πολέμοις ἄρξουσι, θεμιστονόμοι δὲ γνώνταῦς 

ἄμπαυοις τολείηῦ βαιὸν ἔσσεται, οὐχ ἐπὶ δηρόν. 

ἀλλ᾽ ὁ ὁπόταν ποίανη λύχος ὄρχια πιστώσηται 

Πρὸς χύνας ἀργιόδοντας, ἔπειτα δὲ δηλήσηται 

30 Βλάψας εἰροπόχους ὄϊας, περὶ δ᾽ ὄρχια ῥίψει " 
Καὶ τότε δῆρις ἄθεσμος ὑπερφιάλων βασιλήων 

ἔσσεται ἐν πολέμοισι " “Σύροι δ᾽ ἔχπαγλ᾽ ἀπολοῦνται, 

Ϊνδοί τ᾽ ̓ ἀρμένιοί τ᾽, ἄραθες, Πέρσαι, Βαύθυλῶνες, 
ἀχλήλους ὀλέσουσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν Ῥωμαῖος ἄρης Γερμανὸν ὁλέσσηῃ 

ἄρεα νιχήσας θυμοφῆόρον ὠχεανοῖο, 
Δὴ τότε καὶ Πέρσησιν ὑπερφιάλοις ἀνθρώποις 

Πουλνυετὴς πόλεμος " νίκη δ᾽ οὐχ ἔσσεται αὐτοῖς. 

ὡς γὰρ ἐφ᾽ ὑψηλῆς πολυδειράδος Ἅγεμθε στῆς 

άο ἡλιθάτου πέτρης ἰχθὺς οὐ νήχετ᾽ ἐπ᾽ ἄκρης, 

Οὐδὲ χέλυς πέταται, ἀετὸς δ᾽ οὐ νήχετ᾽ ἐς ὕδωρ, 

--- 15, 844. ἀογάϊδηι5. Πλ Πλ118, --- 21, 5644. ΡΙΝΠ ρας οὐ ἤΠ10, φαοτΌη) δ00- 

γιὰ ᾿ἴογα Φ, πυμλογι5 500 ; 66ἀ ραΐον Αιρυβῖυ5 Α [ἰτογα, ἢ] 15 βοῦν Καὶ ἀδοιρηαῖιγ, 

ΠυσλοΓῚ8 ἐγρὸ 1 εἰ 20. --- 25, 564. 50} ῬΆΠΙΡΡΙ5. μὰχ ργίπανμ), ἀοίηάα Ρ6]}18, ρ]υ- 

18. Ἐχτανύσει δαὐβοϊιϊο β86ηϑιι δ, 
ειἷδὶ [4}}πλιῖτ, πόνο ἢϊς ροπῖζην : 500]. 
ἑαντόν ναὶ ὁδόν. [τὶ ἄπ6 σοὐά. πολέμιος 
ἄρης : ΠΟβ ΠΟΓΙ.» ΒΟῚΡΟ αἱ ΟΙαἀ15 σαυβὰ 
ἀποαῖαν Δ πα ραὺ συ ρΙ ΓΙ ΠΙΠΠΘΙῸ. 

19. Οοὐά. ιδετεως (ΕἼΟΔ]. ἐποσγίιαι 
ἀπάς, ἴδε τε ὡς), 0}}} πο5 ἰδοιηδηι Γ6}}- 
αυΐπιιυ5, ἰαϊοηῖα 56 π5ι. Δι ἀϊδρίης ἰερεη- 
ἀϊπι. δὶ πιοῖγυμι ἰεγαὶ" δὴ μοίϊι8 ἀδι- 

χιῶν, ἰδηαυδηθ Ραμ 85 γορείθυϊα 60 
ΡΓῸ οιμδπογυπι 5οθϊθγιθιι5 Εἰ χυϊάριι 
Ἰ65010 410 ὁᾶϑιι, ἰογίδϑ56 οχ δου [Γι 
σοι ρθη 0 πηᾶ]6 Ἰη 16] ]| σοῖο, [ᾶπὶ ἐπι ἀδι- 
χιῶν ρΡοσοδίμπη ΥἹ ἀἸπλι}8 ἃ ἰἰργ ΓΙ 18, Υς 
ἀλά δ᾽ νά ποῖ. [μΐτα, 144, 56.511 60 - 
ἄσῃ ἰεσοῖαν ὃδυσσεδίης ἕνεχεν. 

20. (οάμ. χάππεσέ τ᾽. 
2ι. Οοἠά. ἐχπέλετ᾽ : 08 ΟΟΥΤ. 
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ΞΙΒΥΠΕΙΝΟΒΌΝ 1118. ΧΗ]. 808 

Ιηάϊχφαε, Αγπγοη! 76, ΑὙΆΡ65 δι πγαΐ, ἀβροτγα Ρ61|0 
Αρτωϊπα. Βοιηδηι8β 56ἀ δηϊ ΓΟΧ, ἹΠῚΡΙΡῸΓ ἈΓΙΏ]8, 

ΔΙΌΓΒ πονυ8, ΑϑΒΥΤΙΟΒ σεοῖλ ροῖεϊ ἀ5486 ρτοίαπαβ 

ΑἸΠη15 δα ΕαΙρἢΓαιΙ5 τίραβ Πασίυβααο γοοῦγνοβ. 

ΠῥὃὈ1ῖ, οἵ αἰτοηϊῖοβ ᾿ογγοόσοπη ΝαΓΙΙ5 ἰῃ ᾿οβίθβ 

Πλα)ιοῖοι, ἔγυβῖγα : [415] ἤδιὴ ἰσαῦδο 50 8}}5 
Οσοϊάει τη ἐα51}15, [ΈΓΓΟ ρογοιιβδι18 δοαῖο. 

ῬαΓρΌΓΕαΣ ἴπ1ΠῚ νΟΒ115 ΔΙΠΔΠ5 ΥἹΡ ΔΙαΓῖο {ΓΘ ΟΠ 5 

ΕἸΠΙΡθ5 Ἔχϑυγροῖ ΘΥΓΙ5. οαπὶ Οοβαιο Ὠδίο, 
[πηροπεαῖσαο }πσὰπὶ ΤΟΓΓῚΒ : ΓΟΡΏΔΘΙ ὈΓΟΓΠῸΟ, 

ΝοΠΊη6 ΖΕ ΠΡΟΩΪΟΒ Γοίθγεπβ ; βο([ ΠΠΙΟτὰ ΡΑΙΓΟΠῚ 

Ῥυγιπηα ποίαξ, παῖὰ } ν]σοϑίτηα, Οὐ 511} ἀπ} Ὸ 
Τπηροσιατῃ, [0] 46 οἴ ρᾷο 5 [ᾳτα τοποραηΐ : 

Αὐτοῦ ρᾶχ τογγίβ, κοι βοὴ ἀϊπίασπα νἱσοθίς, 

0581 Τοσῖϑ ἰὰρυ8 οὰπὶ ρΐοπο [ορτι5. ον! 

Ταηχοῦῖ δἄνδιβιβ πιο ποιὸς ἰσπῖα ΠΟ] ὅς 05, 

Μοχ ᾿θηθγαβ ἰἀσογα}}}} ονοϑ8, αἴσιος ᾿γγΓΠα ταπιροὶ 

Βα ογα : 516 ΓΟΡῸΒ 1η ρΓθ Ια δνα ΒΌρΟΥ 8 

Πρ 6 ]1δὲ συαν!β τὰ ἢ ΘΥΓΙΖΙ6 ᾿πηπηᾶης ρΡοΠ αι; 

Ιπήϊχαο, Αὐπμοπ ας, Ατα} 65, Ῥόγξα, Βα γίρηοβ, 

Μηυΐτια [ΘΓ }}}}} ποσοῦ απ ποτα 106 }10. 

Αἱ σασιη ἸἈοπιᾶηο ΟοΥγπιδηΐα ΘΟββ γι ΘΒ], 

Οὐοοδηιαια ἴὰπιογ ἀοὐη1|5 515 {01} ἀπ 615. 

ΒΕΙΙα τοογυἀοβοθηῖ πη} }105 ἀρταηἊα ΡΟΥ ΔΠΠῸΒ 

Οὐ σΓαν}}}}15 ῬΟΓΒΙ5 - 50 ΠΟΠ νὶβ8 Ῥογϑισα νἱησοί. 

Ναιήσαθ αἰ 5} τ] ΓΟγΊ ΘῈ ΠΊ νου σα Π0]}05 

Νοη ροϊογαηὶ ρΊ56 05 πᾶ Π60 ΘΟΠΒΟΟ ποτ τηοηΐοπ; 

ΤῸ ΟΧΒΟΥ5 ΔΠ01}ὰ οδῖ Π8Π4Ι]. [6560 νοΪδπαὶ!; 

σὶτηφάπο ρΡοΟρυϊοσιιπιὶ ο4] Δ πη 8104. Ὠιγαθιὶ ἱπ!οτίαι “ἘΡΥΡΙΙ 51} Ποπλδμ 5 βογν 5, 

ἄοπος Ἀοπια ἔπη ρ]ογῖ ΠΟΠῚΐΠ18 5.1 Πιιπηότγιη 918 [5]ευἱϊ κυρτὰ αἀἰσίτπι 11}. Υ1Π], 

151, υνῖ1 νἱάς ποι.]. --- 

26. (οαά. θεμιστόνομοι, ἰιος ἀοσοηῖα. 484]1183 ΒΟΓΙρΡΓ πὶ ἰῃ ΘΙ .}} μὲς ἸΠΥΘΠ πλυ8 
21. δι ν } πηυπὶ 651 ἄμπαυσίς πολέμου, ρῥγὼ ἀποῤῥήσσομαι, 1], 102. 

αἴ 11], 305. οἵ 4110] «ρ6. Γππυιαηῖοτ δι- 31. (ο, ἀρέσμων. 
ἴθ ἰηάυςια οὐπὶ ῬῸ 1 91} 5 μδοῖα, 33. 1 χϑη) ῶνες μγὸ βαθυλώνιοι [χατ- 

“29. (ἰ4ἃ. ᾿ν ἥπο δυηλύήσεται, 5.41 ἃΠ10γΓ΄ Πόσαι Θο ; 561} Ἰατὴ [1 Υ, 110, εἴ σου ίοΓ 
τίογο νογοι οἱ εἴγ, ΧΙ, 210. Κίχροπες, ΧΙΥ, 210. 

320. οι. οἷς (φ62,. ὦδ᾽ ποὸς5. ὕϊας. 5. ΕΤη 15 νοῦοις Γοσαγτγοι, ΧΙΥ͂, 1234. 

Βεοῖπάς παρά 5εγιυθεπυπ, υἱοί θΓῸ 10. (4, νήχεται πο Εἰ αηι, 
περί, ἀα}6 ἰϑπιεῃ, 4υ1 περιῤῥήσσομαι 41, (οα. αἰετός. 

20 
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Οὕτω καὶ Πέρσαι μαχρόθεν νίχης γεγάασιν 
ἤματι τῷ, ἐφ᾽ ὅσον τε φίλη τροφὸς ἰταλιήων, 
Κειμένη ἐν πεδίῳ Νείλου παρὰ θέσφατον ὕδωρ, 
᾿πταλόφῳ Ρώμῃ μοίρην ἀπόμοιραν ἑἰάλλοι. 
Ταῦτα δέ τ᾽ [ἐκτέταται], ὅσσον δέ τοι οὔνομα Ρώυτς 

Εἰναρίθμως ἕξει, ψηφιζομιένοιο χρόνοιο, 
Τοσσούτους λυχαάξαντας, ἑχοῦσά τε σιτομετρήσει 

Δῖα πόλις μεγάλη Μακηδονίοιο ἄναχτος. 

ἄχλο δ᾽ ἄχος πολύμοχθον ἀλεξανδρεῦσιν ἀεΐσω, 

Ολλυμένοις διὰ δῆριν ἀεικέλίων ἀνθρώπων, 
ἄρσενες οἱ πρότερον δεινοὶ, [τότ᾽] ἀνάλχιδες ὄντες, 
Εἰρήνην στέρξουσι δι ἡγεμόνων καχότητα. 

Καὶ χόλος ἀσσυρίοις ἥξει μεγάλοιο Θεοῖο, 

Αὐτούς τ᾽ ἐξολέσει ποταμοῦ χείμαῤῥος, ὃς ἐλθὼν 

Καίσαρος ἐς πτολίεθρα ἐν ἈΝ ἀδιχήσει. 

Πύραμος ἀρδεύσει Μόψου πόλιν, ἔνθα πεσοῦνται 
[ Αἰγαῖοι ] διὰ δῆριν ὑπερμενέων ἀνθρώπων. 

Τλήμων ἀντιόχεια, σὲ δ᾽ οὐ λείψει βαρὺς ἄρης, 
ἀσσυρίου πολέμοιο ἐπειγομένου περὶ σεῖο. 

Σοῖς γὰρ ἐνὶ μελάθροισι χατοιχήσει πρόμιος ἀνδρῶν, 

ς Πέρσας μὲν ἅπαντας ὀϊστοθόλους πολεμήσει, 

Αὐτὸς ὁ Ῥωμαίων γεγαὼς βασιληΐδος ἀργῆς. 

Νῦν χοσμεῖσθε, πόλεις ἀράξων, ναοῖς σταδίοις τε, 

Ηδ᾽ ἀγοραῖς πλατείαις τε, καὶ ἀγλαοφεγγέϊ πλούτῳ, 

Καὶ ξοάνοις, χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλέφαντι " 

ἔχ πάντων δὲ μάλιστα, μαθηματική περ ἐοῦσα, 
Βόστρα Φιλιππόπολίς τε, ἵν᾽ ἔλθης εἰς μέγα πένθος. 

- 56, 5344ᾳ. Αἰεχαπάγϊπογυμι ἴγαοῖθ Υἱγεθ ργορῖθσ ον} 65 ἀϊδοογά δ. ---- 54, 54. 

Τίρτι5 ἤν! ἐχυπάδῖίο ἰπ Αϑϑυτῖδθ ΟδΠΙρΟ5. --- 57, 54. Ῥυγδιηις ἰΐδι ἰῃ ΕΟ  οἶδπὶ 

42. Οοαά. γεγαῶσιν. 41, Οοἀά. εἰναρίθμοις οἱ ψηφιζόμενοι. 
48. Οοὐά. τρόφος. ᾿π|6] Προ Βανὰ 49. Αἢ ρμοῖϊι5 μεγάλοιο ἢ 

ἀυθὶο Ἐξγρῖυς Ἀοημα πυγιχ,, οἱ σοηΐο- 50. Οοἀά. ἄλλο ἄλλος, 5ἰπε δ᾽. (ἴν. ΠΙ, 
τοηάμ5 Πργὶ Υ νογβὺβ 10, δὶ τροφός 849. 
τεοίῖι5, ᾿ἰἸσοὶ 8}10 56η8ι., βου δ ἴΓ. 51, Οἷν. ΠῚ, 221. 

45, Μοίρην ἰάλλειν ο5ῖ « {τ θυΐαπι 52. Οοἀά,. χαί, υ}} πο5 τότ᾽ ΟὉ 56ῃ- 
Ρεπάετα ν, υἱ μοίρας δώσουσι, ΧΙ; 101. 501}. 
αςαῖ δυΐθλ ροβδὶ μοίρην δε400ἢ8 νὸχ 58. Οἱ. Υ͂, 11 ΧΙ, 21. 
ἀπόμοιραν : εἴτ. Π], 245. δ4, (οάά. ἕξει. 

46. ὑοαά. ταῦτα δέ τε πέταται, οἱ ἴῃ ὅ5. (044. ποταμοῦ. 

ἤπε ῥώμῃ : ΠΟ5 ΠΟΓΓ., 56. Οοἀά. ἐμπολίεθρα. ἄοπι ἀεϊηάς 
λ 
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Ηδυά αἰττογ Β6}1]ο ᾿πρασῖθυ8 νἱοῖοτια ῬΘΓΒ18 
Ποηρα ΔΡοτῖῖ, ἰοαρα, ἄοποο βαϊδβδίπηα Ὠα ΓῚΧ 
1τᾺ}165. τεοῦθπ8 ΝῊ] βίαρμδηι!8 δὰ υπάα8, 

45 Ὀῖνεβ δἱεὶ βο.11ο βδβρίθῃοβ ΠλῦΠ ΓΘ 60]168. 

Ηδης τορυ8 ἀδηὶ ἔαϊα πχοσϑιὴ : 4οὐ ΠΟΙΏΪΠ6 ΡΑΓΐα5 

Ἀοπιᾶ οἀρὶῖὶ ἸΠοῖ}18 ΠΌΠΊΘΓΙΒ, ἴοΐ ΒρΟηΐθ ΡῈΓ ΔΠΏΟΒ 
Μιῖοὶ οροβ ἀγνογαπι εἴ νοι! ρΆ} 1 ἀομᾶ 
Τοτγγάγυπι ἀοηχίπο Ρ6 150] υτ}08 ᾿πο] ἴα ΓΕΡῚΒ. 

δο δεα ΌΌὶ, ΑἸεχαπάσγια, οαηδπὶ {1 ἤφθι]α ἰαῖαχῃ. 

Οἴνεβ φιρρε ἴαἱ ἀοπιποτυμα Ἰῃ)υβία ροϊοηίαμα 
γοργὰ ἔδγεηῖ, οἰϊπι αὶ πηαϑουΐα οοτὰδ σογερδηῖ, 

Νεχυϊίαχας ἀποιπι ρδοθπὶ 51:6 ας βεααθπίυτ. 
Ἐλ νοβ, Αβϑυσὶὶ, γοϑ Ν μι 8 ὀρρτιηγεῖ [Γᾶ, 

5 Οὐοβ ἱπρϑηβ ρεγάεϊ βυνιυ8, Τογγθμ 8 ὑ}4}8 

(βασῖβ ἱηνδά θη ἈΓΡ65 Δγοθιηι6 56] 668. 
Ῥγτατηυϑ ἴῃ ΝΙορβὶ γυδῖ ὁρρι!ἀα, φαδηᾳο οδάεηΐε8 

Ορρτίπιοι ἔροβ ποπλίμαπι Υἱ8 βδανὰ ροϊξηίυπι. 

Νεο 16 Νίαγβ ἱγοριἀὰ5, ταϊβογα Απιοολια, γοϊηχαεῖ, 

θο Αβϑβυσι! Β6}}1} οἰγουτωδοομδηῖδ τυταυ]ία, 
Ουΐρρε ἴπα ἀὰχ ἰρ56 νίγαμα οομϑι (οἱ ἴῃ αυ]α, 

Ματγῖα βαρ εγοβ πη "1808 ὀχϑοιμάογο Ῥουβα5, 

Ἀοπιδπὶ ἰαῖθ ᾿τπυροτῖ 41 8βοερῖγα ἰοπεθιῖ. 

Ναπο, υγ065 Ασαρῦτ, πὰμπο πιοηϊᾶ νεδίγα ΒΌΡΘΓΡῚΒ 

65 Οογίδιίπι Ἰοπηρ}18, 818 Π|54ὰ6 ογπαῖο [ουΊβαια, 

Επτ βἴαϊα!β αὐγο, ἀγροηῖο δῖα οἰθρῃαηῖο ΘΟΥΊΙ50185 : 

Τὰ νοῖο δπίβ δ] 88. ἀοοῖα ἰἸσοὶ Ἰμο]α ἴαπιδ, 

Βοβῖγα, ΡῬΕΠΙρρορο βααα, ἀϊθπι βαθιΐαγα ἰγεπιοπάδπι. 

Θγυ ῖ. --- 589, 3.4. Μαὶὰ ργαάἰσυπιηγ ΑΠΠ ΘΟ το, --- 04, 544. ̓ ἴοτι Αὐδθῖε8 ἀτρὶ- 

γ»υι5 ἀπαθυς σουτίσι!8, ΒΟΒΙΓΙ5 οἵ ΡΠ ΡΡΟ,ΟΙΙ. -- 

Σαταναίους 5ἴπε 56ηϑι (ρίδῃα οηἱπὶ ἱρτιο- 

ἴαχη ποόπιοη οἵ ἰσποῖα αγ}}5}. 5] Π08.6 ΠΟΠ]. 

Σεληναίους ἀδ ϑεἰευςοποὶθυ8 δὰ ΤΊρτίμι, 

ἰαπαιᾶπιᾶ Σελήνη, “ ἀοὰ [μλιπᾶ », σορῃο- 

ταϊηδῖϊδ, [α 50 ᾿ἰσαῖὶ οἰ πιο : 566} εἴτ. Ἰηΐγα, 

96, οἱ νιὰς ποῖ. 
58. Οοὰά. αἴγιοι, αὐὶ πο8 ᾿Αἰγαῖοι 6 

ςοπ]- αν υτρς ΦΕ 515, ἴῃ Οἶδα, δὰ οβιϊιπι 

Ῥυτδπιὶ ΔΙΔΏ 18. 
59. Οἴν. οὐ λείψει πόλεμος, Υ̓́, 89. 
62. (ἰοὐά. οἱστροδόλονυς. 

63. 1 α)οταῖὶ βυηαχὶβ, ΠΟῚ ἴδηθη 56 ἢ- 
8115 : 86 αὶ λελαχώς ΓοροὨα59 

604. (οἀά, ναοῖς τε διοίσε: : 564 εἴτ. 
ΗΠ, 58, υἱοὶ ἀρετῖα ναοῖς χαὶ σταδίοις. 

αἴγ. εἴἴδπι Υ111. 128, 44.: ΧΙ, 185, 54.; 
ΧΙΥ, 210, οἷς. 

08. (οάά. βάστρα : οοττ. Μαὶ. Ὀεϊηάς 
φοβῖ Φιλιππ. οοἀά. τε θη μαρεηῖ. ὕθ65 
Γυδτιηὶ νἱοῖμα οἱ σοπίραε, ἴδοι] οαθ 
Ρτσ ὑπὰ παρϑηδε, ὑπ πῖοχ δἰ ηρυδτῖβ 

τὰ 6 5 ἔλθῃς ὕτῸ ΡΊ ΤΑ }} ἔλθητε. 
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Οὐ γὰρ ὀνήσει σε σφαιρώματα καγχαλόωντα 

Ζῳδιακοῦ κύκλου, Κριὸς, Ταῦρος, Δίδυμοί τε, 

δ᾽ ὁπόσοι σὺν τοῖσιν ἐν οὐρανῷ ἰνδάλλονται 

Λστέρες ὡρονόμοι" τλῆμον, πολλοῖσι πέποιθας, 
ὁππότ᾽ ἀνὴρ ἄρ᾽ ἐχεῖνος [ ὅσον] μετόπισθε πελάσσῃ. 

Νῦν δὲ φιλοπτολέμοισιν ἀλεξαγδρεῦσιν ἀείσω 

νων 
τ Δεινοτάτους πολέμους " πουλὺς δ᾽ ἄρα λαὸς ὀλεῖται 

στῶν ὀλλυμένων ὑπὸ ἀντιπάλων τε πολήων, 
ΝΙαρναμένων στυγερῆς [ ἔριδος χάριν " ἀμφὶ δὲ τούτοις 
Αἴξας φοδερωπὸς ἄρης στήσει πολέμοιο. 

Καὶ τότε δ᾽ αὖ μεγάθυμος ἑῷ σὺν παιδὶ κραταιῷ 
80 Καππέσεται δολίως διὰ πρεσφύτερον βασιλείαν. 

Τὸν μέτα δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει χρατερᾶς Ῥώμης ἐριθήλου 
ἄλλος ἀνὴρ μεγάθυμος ἐπιστάμενος πολεμίζειν, 

, Δακῶν ἐξαναδὺς, τριακοσίων ἀριθμοῖο. 
ἔσσεται ἐχ τετράδος [ χεραίης,] πολλούς τ᾽ ἀπολέσσει. 
Καὶ τότε [δ}} μᾶλα πᾶντας ἀδελφειούς τε φίλους τε 
ἐξολέσει βασιλεὺς καὶ ἀποφθιμένων βασιλήων. 

Αὐτίχα δ᾽ αὖ 
» 

""-"νἶ᾿ ΄ , , 
[ πόλεμοί τε, λεηλασίαι τε, φόνοι τε 

Ἰσσοντ᾽ ἐξαπίνης γέ διὰ πρότερον βασιλῆα. 
ἔνθ᾽ ὁπόταν δολόμητις ἀνὴρ [ἀπὸ εἰκάδος] ἔλθη, 

00 Λιστὴς ἐκ Συρίης προφανεὶς, Ἰρωμαῖος ἄδηλος, 

Καὶ πέλασει δολίως ἐς Καππαδοχῶν γένος ἀνδρῶν, 

Καὶ πολιορκήσας πέσεται, πολέμου ἀχόρητος " 

Δὴ τότε σου, Τύανα, καὶ άζαχα, ἔσσεθ᾽ ἅλωσις -" 

Λατρεύσεις, τούτῳ δὲ πολύζυγον αὐχένα θήσῃ. 

-- 74, 544. Πτοπὰ σιιγθὰ8 ΑἸοχαπάγια ΟὉ οἷν 1165 ἀἰβοογάϊαβ, --- 18, 544. ἈΘρῃθηΣ 
ἀδϑῖμ!ῖ ΡΠ ρρογυπι. --- 81, 5η4. Πδοίιι5 ΤΙ) π8, οὐ}ι5. ποτηΐηᾶ ἄυο ἱπάϊοδηῖυτ 

8.0 {ΠΕ γῚ5 Τὸ εἰ Δ, υογαπι πυροῦ! 300 οἱ 4, --- 89, 544. Ογτγίαδος, οὐ]υ5 {Π|6 τὰ 

69. Οοἀά. οὐ γάρ σ᾽ ὀνήσει. 
18. Οοἀά. τὸ σόν, υὸῖ πο8 ὅσον, φιοὰ 

ΠΟ 8 65ῖ « ἴδηῖιπ), ἀϊπίαχαϊ » (Θχαπιρὶὰ 
ἄδριι Η. 81.}), υὕἱ 1π|6]Πρα Ὁ « 51 ἀσοθδ- 
δου ἰδῖα ν, ὨΘῚρΡ6 ΑὨ1Ο νἸ5ἴι5 δῖνθ ΔῺ- 

{ἰπι655185, Ποπάλιπ δνθῃηῖθη5, 86 μοβίδᾶ 
(μετόπισθε) νομἴυτιι5 : νἱ 46 ἠοῖ. 

1ἰ. Οοαἀά. ἕἔδους, 1 πὸ5 ἔριδος ὁ 
ςΠΟμ]. 

80. ΝΟΙΪ πρεσδυτέραν νεὶ πρεσδυτέ- 
θοὺ 5050] ΟδΥΪ : ν  α Θη τ Νοβίου το 6 

Ἰοχὰϊ, τϑπαμαῃ) πιᾶρὶβ ροοίϊςα, οἵ δὶς 
᾽188 ΟΠ 5616}. ΟἿ ἰδιηθη Ὠροὶϊισω 
τἰαία ἴδηι ργονοοίαπι ἰδοογοῖ, οδιι58Πὶ 
Δ] πὶ νἹοῖυν ΠΑ 1556. 

81. Οοἀὰ. γενεῆς 5'η6 86χϑῖι, αὐἱ ἢος 
χεραίης, 5ἰοι ἴῃ ΚΙ 58 βῶρα, ρτο- 
δου πὶ ἢ γὶς Υ̓ οἱ ΧΙ. 

85. Μαϊδηϊ οοὐὰ. ἰος νεῦβιι σαγοβδηῖ, 
4αειῃ Μοηδοδι518 ἀθά, 564 5'η6 δή. 

81. Οοἀά. πίπτων τ᾽ Δβᾳια βδῆξα. 
ἈΠΕ πο5 πόλεμοί τ᾽, ΘΧΟΙΏρ] 15 την} 15 δὲ - 
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ΝῺ τηῦῖ τοαϊαοὶ βΒρῃγαιθ αὐ]οαῃτα βιμαα 
Ρνοβιθγιηῖ, Αγιθ8, 'Γαυγυϑ, 8: 846 σοιπγθ! ] απ, 

Ετ φαοιουμπηάαα Ρο]1 γανο }}}}18 ἀχα τοϊδῃιυν, 

Ιπἀ!οῖα πογαγαηγ, 516}. Ὗα, ρογάἴϊα, πλ0} 18 

Οομἤ 465 [πἰϑίγα. 51 ἰληϊατῃ δος ββογὶῖ 516. 

Ναπςο τπ|01, ΑἸοχαπάτγια, σγάνοβ, πτ}5 Ρ6]}10α. πλοῖα, 

ῬγθἊα ἤπης 10} βῶνα σΔΏΔΠ : Ρ818 40 ρε ΡΕΣΙΡΙ 

Μίασπα Ποιπιθαμ, ον 68 4αυτ ον θι8, ἀΓΌΙ 5 ὉΓ[)65 
(ΟΠουΤ ΘὨΪ ο(115 ᾿Π]ΠΊ8 1115, ᾿πηριὰ ἀοῃθο 

[γα προ η8 ΝΑΓΒ ἴῃ πηθϊοβ σου ἈΠ} πὰ 8ιϑῖαδϊ. 

Αἰφαθδ ι1 νὶτ ἔογ 15 ἔοσιι οατὰ ρῥσοὶο ρεγιριὶ 
8ο Αὐτὰ οσου 15 αἴσαο ΔΗ} ΠΟΙ 56}}}}. 

Ῥοβῖ ιν ἀὰχ }}ι5 Ἰλοιμς Ποτοπιι5 Δα θιι 

ΠπρουΠ, ΥἹΓ πηοηῖα μοί 5 Ὀ6ΠΠαιιο ρογίυ5, 

Ε' Ἰ)8ς18 οΥὐἴιιϑ, ἴ θη ΠΊ ΠΟΙΏΪΠ6 ΒΙΡΏΔΗΒ, 

Αἰαιιθ ἀρίοα ᾿π58]5 15 Ζυδγῖο, πη] 1546 ΠοοΆΡΙὶ. 
85 ϑ6α ΤοραπΠὶ ἱμρτίιη]8, ᾿ἰοοὶ αἴγα ἴῃ πλοία Ἰασθῃ πὶ. 

Οὐρπαίοϑ, ἔγαῖγοϑ, 5οοῖΟ8, αἸβογαῖηο ηα]]ο. 

ΒοΙΪα ἴᾶπλθη βυγροηῖ, εἰ ο 65. αἴσαςδ ταριηε ; 

Τ οἵα οΟ]» ΔΠ}188111 ΓΟΡΈΠΙ {ΓΑ ΙΓ ΟΥ̓]5. 

Ουυ νϑγὸ 1Π51{Π|85 ἴδοια πηραϊαῖ8 ἢ ΠΏ Γᾶ, 

900 Ἀοπιδη!5 Ἰρμοῖα8 ἤοπ)ο, ϑυγῖα αὑτὸ ῥγοίξοοιαβ, 

Οδρραάοοσυπι ἤπο5 5101118 ἸμνΆ ΒΟΥ ἈΓΠΆΪδ8, 

ΟἸ) Βεεβαβϑάᾷαδ ριοηγοὶ, 6 }}} ΠΟ ΠΠΔΡΊΡΟΙ, ἈΓΟΘΒ : 
Τυμο νο]}}}8, Τ γαπᾶ, οἵ νο 8 τὰς, Δίαδοδ, νἱοίον 
δπγὰ ἀάριῖ, οοἰϊοηῖια ᾿υμιμι Δοορ οι 5. ἢ 1116; 

δταςς Κὶ, πυηογι5 20 [ΟΠ βοῦγα, 561] διὰ ἀθθ 16 εἰρη) ησδῖιβ), Υἱγ ἀοίοϑιιβ, δι 

Ρϑγίεμπι δὰ ἴθ ρὺ8 Οσοιθα}}}} ; ἀοῖμ νἱοῖ5 ἴῃ Ῥογϑιἀοπὶ δυζυρίοῖ. --- 

ΒΥ} 1π14. Ἰηάπιοῖ!, πδαθα ἰὰ ἰληηθῃ δυιβιινὶ 
ὨἾ51 ἢ νόῦϑιι απ [ἃ Π}}}Π|ατὶ. 

88. λιυκὶ ἃ 5 Ι πλ}}ΠΠ16 Ὁ ἀο5 16} αῖ δι ρτα 
νΟΓΒ05 80, 56} 5651: (ἰἸ ν ΟΞ] 5510. [ἢ υ|ΓῸ- 
αι16 πρότερον εἱ πρεσθύτερον μεοιάο- 
αἰἴτ1οᾶ δι, τ} [απ Δ]185. ἠοϊανίμλις. 

89. Οοὐά. ἣν δ᾽ ὁποίαν (519) δολιόμη- 
τις ἀνὴρ ἐπὶ χλίνης (510) ἔλθῃ. ὙΡΓΒιπι 

ἴῃ ἢ) Γοβ ει ηλ115 ἀὐίας] σοη)δοίαΓα, πος 
ἴάσηθη ΠΟ Ϊ5 αι} 18, ΠΘΙῚρα τ νου] 5 ἀπὸ 
εἰκάδος ΟΥτίδ 65 ἰγγαιιὰ5 ἀδοϊρποίωγ, 
οὐ} 5 ἰογα Καὶ, πυηοτι5 20. 

90. Οοἰὐά. προφανής : 56ὁ εἴτ. 22. 

91. Οοάὐὰ. ἐκ χαππαδ. 
93. Ριὸ πέσεται, δῃ μοί υ5 πιέσει ναὶ 

πιάσει, σαριοῃἀϊ δεηθιι, ὨΘΟΙΘΓΙ ΠΟΤΊΙΏΣ 
ΤΊΟΓῸ ὃ ΑἸ νΘΙῸ πέρσει ΤῸ πορθήσει" 

98. ῬΙδοογοῖ τηαρὶβ δὴ τότε σοι. 
91. οάι. ἴθ ἤμα θήσει, πᾶς ΠῸ5 

θήσῃ, ᾿ῃϑᾳ νόοα : οηίοῦ ᾿ἰδοῖιπι 188} 
γοιβι5 ἤἥποπι ζυγὸν αὐχένι θύσῃ, [Π], 

ἀλ8. ϑοὰ οἵ δἰ ὲ αἰϊτον, ὑπὸ ζυγὸν αὖ- 
χένα θήσεις, ΧΙ, ΟἿ, εἰς. θυθίυμ οοτίο 

ΠΟΡῚ5 οϑῖ πολύζνγον. 
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95 Καὶ Συρίη χλαύσειεν ἀπολλυμένων ἀνθρώπων, 

Οὐδὲ Σεληναίη τότε ῥύσεται ἱερὸν ἄστυ, 
Ἡνίχ᾽ ἂν ἐχ Συρίης φθάμενος [ περιοῦσαν ἀνάγχην ], 

Ῥωμαίους προφυγὼν διὰ δ᾽ Εὐφράταο ῥοάων, 
Οὐχέτι Ῥωμαίοις ἐναλίγχιος, ἀλλ᾽ ἀγερώχοις 

00 ἰοθόλοις Πέρσαις, τότε χοίρανος Ἰταλιητῶν 

Καππέσεται παταγεὶς, τυφθεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

[ὃν] χόσμον ἐάσας - ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ παῖδες ὀλοῦνται. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν Γάλλος βασιλεὺς Ῥώμης βασιλεύσῃ, 

Καὶ τότε Ῥωμαίοις ἀκατάστατα ἔθνεα ἔλθη, 

τοῦ Οὖλος ἄρης σὺν παιδὶ νόθῳ ἐπὶ τείχεα Ῥώμης. 

Καὶ τότε δὴ λιμοὶ, λοιμοὶ, μαλεροί τε χεραυνοί, 

Καὶ πόλεμοι δεινοὶ, ἀκαταστασίαι τε πολήων 

Ἑσσοντ᾽ ἐξαπίνης " Σύροι δ᾽ ἔχπαγλ᾽ ἀπολοῦνται " 

ἥξει γὰρ τούτοισι μέγας χόλος ὕὙψίστοιο. 
ι1ὸ Αὐτίχα δὴ Περσῶν ἐπανάστασις [ἀλφηστήρων ]᾿ 

Ῥωμαίους δ᾽ ὀλέσουσι Σύροι Πέρσῃσι μιγέντες " 
ἀλλ᾽ οὐ νικήσουσι νόμους θεοχράντορι βουλῇ. 

Αἴ, ὁπόσοι φεύξονται ἀπ᾽ ἀντολίης γεγαῶτες 
Σὺν χτεάτεσσιν ἑοῖσιν ἐς ἀλλοθρόους ἀνθρώπους. 

ιτὸ Αἷ, ὁπόσων ἀνδρῶν πίεται χθὼν αἷμα χελαινόν. 

ἔσται γὰρ χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ ποτε τοῖς τεθνῶσιν 
Οἱ ζῶντες μαχαρισμὸν ἀπὸ στομάτων ἐνέποντες, 
Φθέγξονται καλὸν τὸ θανεῖν, χαὶ φεύξετ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν. 
ΝᾺ δέ σε, τλῆμον Συρίη; χατοδύρομαι οἰχτρῶς. 

΄1λὸ ἥξει γὰρ πληγή σοι ἀπ᾽ ἰοδόλων ἀνθρώπων 
Δεινὴ, ἥντοι οὔποτ᾽ ἐπήλπισας ἥξουσάν σοι. 

ἥξει καὶ Ῥώμης ὁ φυγὰς, μέγα ἔγχος ἀείρας, 
Εὐφράτην διαδὰς πολλαῖς ἅμα μυριάδεσσιν, 

-τ- 100, 5ᾳ. θοοῖυβ οὐπὶ ΓῸ]6 ἱπιογί πιϊΐυγ. --- 108, 544. (81118 Πρ. οσὐπὶ 8110 

γοϊυδῖδηο. --- 119, 544ᾳ. αγτίδαεβ οὐχ Ῥεγβὶβ ἰὴ δγγίδηι γϑὰϊὶ νδϑιδρθυμβαά. --- 

96. Οὐτ, Υ͂, 288. ΠΟΒ ΟΟἿΤΥ. Ἐπὶ δυΐοῃ! ἐάσας, « πιοτῖς 
97. Οοαά. ἴῃ πο, περιφνυνξανασέλγην, ΓΟΙΪὨΖΌΘΙδ, ΔΠ} 68. », ΓΙ τὶ8 [116 Γ15 

ὈΏ1.5 περιφυσανασέλγην, υἱΓί4υ6 δἰ. ὑπ τηδ]6 οοπίγδςῖ5, υἱ ἡ ἐώμεσθα, ΥἹ]], 
γΟΘδ : ΠΟδ (ΟΣ. λδ8. 

98. Ροεῖ διά το] }ὺ5 δ᾽ ἜΘΧρυηβδ5. 108. ἴν. ΙΥ, 91. 

100. Οοάά. ἴῃ ὅπο, Ἰταλίη χθών. 105. Ργο Αρης δὴ Ἰἰεφεπάμχῃ ἀνήρ 3 
101. (οἀά. κατάξει. ἴῃ ἄσδε δυρρ!. ὁχ νεγϑὰ ῥσγίοσε ἔλθῃ. 
102. Οοἀά. οὐ κόσμον, εἰπε δεῃδὰ : []106,54. Ὑεγδὺδ ἀυο ἴῃ ΘΙ ΡΥ}}πὶς ἰδῖα 
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οὔ Εἰ ϑγγία οὁϑοῖϑοβ 611 τηαΐ]α ρεγάϊα παῖοβ, 
Νοο πὶ [λιπᾶ 5101 ΒΔ ογΆπι ἰαϊδ Ὀ1ΠῸ ἈΓΘΘΠ,, 
Ουυσπι, ϑυγίαπι ΠΩ. 68 [ριοηδαι6 ὑγρϑηῖα ἰδία, 

᾿[τᾶμ8 ΕΌΡΉΓΑΙΒ ἀαυᾶ8 Αι ὈΓΙ5 58 τὰγριρυ8 δράεϊ, 
Νοὴ πὶ ἈοιΙηδη18, 5θα Ῥεγβ15 Ογ 5 ἅτοὰ 

10ο (ΟΠ 5111}}15. Ταυηςο Πα] 4] βοερίγα ἱεπεραῖ, 
Ῥεοίογα ᾿γΔΏΒΗΧῸΒ ΓἸΙΡΊ40 οδάοὶ 6 η56, βαυμη4αθ 
Πεβι ποῖ πηυπάϊι : παῖ} ουτῃ ραῖγε ρουρυῃῖ. 

Αβιῖ υνῖ Βοπιυ θα (8118 ἀοπὶ ΙΓ ἅΓΟΘ, 

ϑυγροηῖ ᾿ηἰεδίς ἈΟΠΊΔΠΙ5 ὉπάΊαας ραπῖαδ, 
οὔ Νατίο ἔοσο ου πὶ Ργοὶα ποῖμα Βοχηδηᾶ ραίδῃϊθ 

Νίαπια. Τυηο ροβίϊ5486 Ἀπι6548ε, εἰ []πηπα ἄϊγα, 

Β611ὰ ογιιθμῖδ, 8018 διηοῖδ 56 θὺ8 0Γ0 65, 

Ουποῖα 51π|0] ἔμπαϑία : Θυτ 46 ᾿πη8η6 ρΕΤΙ θα Πϊ, 

 ιογηὶ φαοῃίατῃ Βυρογρτασῖ γα ΤΟΠΔΠΙ8. 

110 Νέεο ποσὰ, ῬΟγβΆΓ μὰ ̓ηϑυγρϑηὶ ἔεγα οογάδ, ΘΥΓΙΖαΘ 
Οὐπὶ ῬΟΓΒ15 [υποῖο ἈΟΙΠΠΔΠΟΒ Ὡρτηὶπα οἀ οηῖ: 

ϑ6α ποη Τηδρης Ὦδὶ ἀδΡιυγ σομνε ]ετα ἔαϊδ. 

ΒΉ δὰ ' χυδηὶ πα} ἐαρΊοπξ ΟΥΙΘΏΤΙΒ ΔΡ ἄΧχα, Ι 

Εΐ 5101 ἐογιπΊ5.16 5018 ἰοπρίπαυᾶ γαχαυϊγθηῖ ἡ 

ιι5 Ηοϑριῖα! Ηδα! χυαπίυπι ἰ6}]ὺ5 ὈΙΡαὶ αἴγα Ὁγ ΌΤΙ 
Ναας εγιῖ, 1Πυἀ οτὶῖ ἰθριυι8, ααὰπὶ ἴᾳὰ66 ρογθιηρῖοβ 
Ἐε 1668 πιπηλπὶ ἀϊοθηϊ αὶ ας ἔγαεηΐιτ, 

Εἰ ̓  ΤΏΟΓΒ5 ΔυΧἨ 1 ἔγΓυβίγα ππηρίοταῖα περι, 
Ναηςσ γεγο, ὅυτιᾶ ᾿η[6]1χ. ἴὰα ἔσπεγα ρἰδηρο. 

120 Ου!ρρα καριτ{ογὰ νοηϊθηΐὶ ἃ σοηῖα ἀοοΓ 8 

[πΐλπαι, 4.8165 ΒΡΕΓΆΤΙῚ ρΡΟ558 ὨΘΡΆΡ 85. Ξ: 

Ερσος δάοειι Ἀοχηῶ ἔριν, [618 ΘΟΓΙΙΒΟΔΠΒ, 
Αὐάδαχ, ἱπμυ6Γ15 ἰΓα]οῖο ἘΒΌρὨγαῖθ οαί ον Ί8, 

στοῦτι υὐ ποϊδηἀϊ πο 5ἰηῖ : ογ, ἰδίῆθῃ 
δΌΡΓΑ, 81. 

108. Οοἀά. ἐχπάγλ᾽, μος δοσοηΐυ. 

110. Οοἀά. ἰῃ βης ἀμφίστησι, φυοὰ 
Ἐτιθ]. ἰῃ ἀμφιστήσει πιυϊατιῖ : εἴν. 18. 

112. (οἀά. θεοχράτορι. 
18. Οἴν. ΠῚ, 158. 
115. Εν. ΧΙ, 211, 221. 
116. Τεθνεῶσιν ἰπ πα νϑγβιιβ ϑοτὶ- 

Βεπάυτα εδὶ νεῖ ργοπυπιϊδηάιιπι τεθνῶ- 
σιν, αἴ ἴ, 818. 

118. ΕΧΎΠΙ, 858, γε] 11, 808. 
119. ἔχ ΥἹΙ, 114, εἰ 8110] [δαὶ Ἰϑοῖι5. 
120. Ἥξει σοι πληγή ἰοεῖυπι οὶ 11], 

314. εἴ 41:01. θεϊηάε οοὐά. ἀμφιδόλων : 
ΠῸ5 ΤΟΥ. ργθευηῖο 100. [πἴτα αυοχθ 
νοσδθυηῖϊογ Ῥογβο ἰοδόλοι, 164 οἱ 168. 

121. Εχ Π], 315, 0}ὲ προϊϊυ5 ἣν οὖ- 
πώποτ᾽. Δπ δῖος ΄υοααδ 50 ἰοξαδὴ 

122. ΕΧΊΥ, 138, 24.; βοὰ 101 ἀ6 Νο- 
τοῦς; ἢἰς ἀὰ Ογτίδάθ ἱὐτθπο : δἄθο 
σΟΙΏΡΙἶδῖοΣ οπιηΐδ πιϊδοεῖ. 



ΣΙΒΥΛΛΊΑΚΩΝ ΛΟΓΟΣ ["΄. 

ὅς σε χαταφλέξει, χαὶ πάντα χαχῶς διαθήσει. 

Ῥχήμων Ἀντιόχεια, σὲ δὲ πόλιν οὔποτ᾽ ἐροῦσιν, 

ππόταν ἀφροσύνγοι τεῆς ὑπὸ δούρασι πίπτης. 
Πάντα δὲ συλήσας χαὶ γυμνώσας σε προλείψει 
ἄστεγον, ἀοίκητον " ἄφνω δέ σε χλαύσεθ᾽ ὁρῶν τις. 

Καὶ σὺ θρίαμδος ἔσῃ, ἱεράπολι, καὶ σὺ, 
Χαλχίδι συγχλαύσεσθε νεοτρώτοις ἐπὶ τέχνοις. 1920 

ἔροια ᾿ 

Αἱ ὁπόσοι ναίουσιν [ὑπὸ] Κάσιον ὄρος αἰπὺ, 
Ηδ᾽ ὁπόσοι χαὶ ἄυανον, ὅσους δὲ Δύχος παραχλύζει, 

Ναρούας δὲ ὅσους χαὶ Πύραμος ἀργυροδίνης." 

ἄχρι τε γὰρ ἀσίης περάτων θήσουσι λάφυρα, 
1:35 στεα γυμνώσαντες, ὅλα εἴδωλ᾽ ἀφελοῦνται, 

Καὶ ναοὺς ῥίψουσιν ἐπὶ χθονὶ πουλυῤοτείρῃ. 

Καί ποτε Γαλλίη καὶ Παννονίη μέγα πῆμα, 

Νυσοῖς Βιθυνοῖς θ᾽, ὁπόταν ἥξει πολεμιστής. 

ὦ Λύχιοι, Λύχιοι, λὐζοςἐ ἔρχεται αἷυα λιχμῆσαι, 

Καὶ Κάρποι πελίσωσιν 

Σάννοι ὅταν ἔλθωσι σὺν ἀρηϊ πολιπόρθῳ, 
ἐπ᾿ Αὐσονίοισι μάχεσθαι. 

Καὶ τότε δὴ νόθος υἱὸς ἐἑῇ ὑπ᾽ ἀναιδέϊ τόλμη 

Ἐξολέσει βασιλῆα" παραυτίχα δ᾽ αὐτὸς ὀλεῖται, 

Δυσσεθίης ἔ ἕνεχεν. 
145 

Μετὰ δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει πάλιν ἄλλος 

Αρχὴν οὐνόματος προφέρων " ταχὺ δ᾽ αὗτε πεσεῖται 

ἄρηϊ χρατερῷ, βληθεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

Καὶ πάλι χόσμος [ ἄκοσμος] ἀπολλυμένων ἀνθρώπων 

Λοιμῷ καὶ πολ ᾿ Περσδὶ δ᾽ ἐπὶ κῶλον ἄρηος 

Αὖθις ἐ ἐθ0 |} ἡσθυδι μεμ᾿ηνότες Αὐσονίοισιν. 

το Καὶ τότε Ῥωμαίων φυγὴ ἔσσεται" αὐτὰρ ἔπειτα 

ἀρητὴρ ἥξει ὁ πανύστατος ἡλιόπεμπτὸς 

ἔχ Συρίης προφανεὶς, χαὶ πάντα δόλῳ διαπράξει., 

Καὶ τότε δ᾽ ἠελίου πόλις ἔσσεται" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῇ 

-- ῬἨ 142, 544. 6 4}}} οἱ Υο]υΞίαηι εχὶῖυ8. --- 114, 544. ΖΕ ἸΆΠ]Π18Π115. Ο.}}}15 ΠΟΙΏΊΘΏ ΡΤίδΟ δ 

Αἰμιλιανός, Ἰἴογα Α, πυπηογιβ 1. -- 147, 57Ω4ᾳ. Ῥεγβδγιπι ᾿πΟΌΓΒ5 ἴῃ Αϑίδτῃ : 

Οάἀρηδῖι5 ἀοίδηβον οἵ υἱτογ. --ο 

125, “4. Βαοῖϊ διιπῖ ἅπ}}}0 γΟΓ5ι18. ΟΧχ 
ΙΥ͂, 141, 54. υδὲ] νἀ ποῖ. 

121. (οὐ. ἴῃ ἤμπα, προλήψει. Οἴν. 
ΥΠ|Ι, 55, ιηᾶ6 δρογίο νοῦϑὰ8 ἢϊς, ΠΡΟσα 

φυδίηνίβ πα 066, φυπηρῖυ5 οδῖ. Πρϑαπὶ 
συλήσας το ὙΠ οοἱ συλλέξει. 

129, (οὐ. ἱερὰ πόλις. ΠΗ Π τ νου βιιϑ 
ε51 ΠῚ, 1380. 

180. (οὐκ. συγχλαύσεται : πΠο5 ΠΟΥ. 
Ο)ιαϊοϊἄοια τοῖο ὅτ γαῖα Ἰῃ ΟΠ ρδη- 
ἀλη 6556, Βογας ὉἘΓΡῚ, {απ πὰπς ἢδ]6- 
Ρ115 οϑῖ, υἱσ! 88). 



ΘΙΒΥΓΠΙΝΟΒΌΜ 118. ΧΗ. τ 343 
Οοηδυμπηοὶ 401} ἴα Παταμῖ5, αἴας ομηηια ρετγαεῖ. 

125 784π| Ὠοῃ ὕγὈ6Πὶ ἴθ, πηιϑεγα Απιίοοῃϊδ, νοσλ υηΐξ, 

ΘΙΆΠΠ65. Ροπα5 συὰπι 5οἶνο5 νπ1ος μ6]]ο, 

Ῥγαάδααυο ἰδοϊα ΥἹΓῚ [Γ115, 5106 εἶνε ἀοιποάαθ, 

Νυάα 466 0018 ἢσπη : ἤθθιῖ, αὶ νιάοτιῖ. ΠΟΒΡρ68. 
Τυφαε {για πρ] 5 οτὶ5, Η]ΟγαροΙ!, ἴσας, Βεγαα, 

130 ΑἸηθῶ οὐππὶ πηΐβεγα ἀο!]6πῖο5 ΟΠ α]οιάθ ργοϊθπὶ 

Απηίββαπι ! Υ, 401 ΟΔ511 [σὰ οε54. εἴ ἈΠΊΔΠΙ 
Ουϊ σο] "115 γυρα5, νε] 405 [γ6ι15 4|Ππ|0 ΔΠΊΠ]5. 

Μαγϑγα ατι05 τ} 11. ΥἹΓΟΙ5 8ὰϊ ΡΥΓΑπΊ5 πΠ6]58. 

Ναπιιε Αβια Ἔχ ΓΟ ΠΊΔ5 10} σταβδαῖουγ δι[ἱ ογὰβ8 

120 Ηοϑ118 δἴγοχ, ὑγῦθ58 ρορυΐαη5, Ιἀοίλ4ιι6 566 .Πὶ 

ἈΡΓΙΡΙΘη8, εἴ ἰοπιρία 5010 «]» γλ1ς} 5 Θαυδη8. 

Ῥὰγ ἰηϑίδι {0]1, Ῥαπηοηία, δὲ Π|ΡῚ, (Ά}}1α. οἶδα 68. 

Νγ5:5 ΒΙ ΠΥ πΙ5486,. ἔδγι18 απ πὶ νθπ γι ΠΟ5118. 

Ο ἤγοι!, [γ611, πρ5 ἢ νϑηῖ, ΟΓᾺ ΟΓΊΟΤΕ 

14ο Τιποῖιγιβ, 4αυπη ὅ8ηηὶ δάἰθγαηϊ, σῈΠ8 ἀσροόγα ΡῈ }}15. 

Ετ ὕαγρι Αὐβομῖοβ ]αῖο Δίαγιο ἰαοοββεηῖ. 

Τυπο ποῖμᾶ ργορεῃ!65, πη Π]Δ 10 ι1.5 οἴεγα ΘΡΤΙΒ, 

ΤΉ 15 Ἰπ τ πιοὶ μαῖγαπι ἢ ᾿ποχ 1ρ86 μοχθιῖ . 
[ππριεἴαῖε σ06α. ὨεΙῃ [16 Γ τορτιᾶ οοραϑϑοῖ, 

145 [Π51|01|5 ΡΓΙΠΊΟ ΠΌΠΊΟΓΟ, ρΟΓΙΌΓΙ5 οἱ 1ρ86 
ΤΙ γιο Ἀϊαγιιθ, ἔδγσγο σοηῃίοϑϑιιβ ἀουῖο. 

πᾶς πονύμὰ τη π6|0 οχι πὶ: πα] Π4α6 ρογιθυηὶ 

Ῥοβοθυ5 οἵ θ6}}15. Αι Ῥεγβα ΓυΓδι5 δα ΔΓΠῚΊΔ 

Ῥγογαμπιρθηῖ, σοηίοπι ΒΟ ἢ 185 ΠΟΙΊΘΠΠΙ6 ΡΘΓΟΒΙ. 

ιὅο Εττυπς Βοπιιηάππι ἔοι ἔαρ; 5εἀ πον ἱρϑῖϑ 
Ν 5818 γτοχ ἀκα 5016 δάουι, τὸχ δίχαθ ϑασογίοϑβ, 

Εχ ϑγγίἃᾷ νϑῃ!θη8, ἀ511 4] οποία ρϑίγαθι. 

Ταης ἐγιϊ υγ5 5015, 4υᾶπὶ ΟἸγοιπΠι νᾶμᾶ ἔγαπηθηῖαϑ, 

᾿ 

131. Οοάά. ναίουσι δἴπο ὑπό : πο5 αἰὰ. υἱ ραῖοῖ οχ Ζοβίπιο, [, 29, βαρεηῖε εἷδο- 
148. Οίτ. ΙΥ̓͂, 91. βἴσιιπὶ 4 ἰ5ῖ2 ρεπίε ἰοσυπι. 
12΄. (μά. ἀσίησι τεράτων. 115. (044, φέρων, 00Ὶ᾽] Ὧο05 προφέ- 
135. Ροφῖ ὅλα, 50ρρ!6 δ᾽ ρων εχ ΧΙΥ, 100. 

1828. θὲ με!]δίογο ἰοῖο εὐπϊδε ΒΌΡΓΑ, ι41. ὕμευς σοάοχ ἄχοσμος ποη μιδρεῖ. 
τ, δἴ 10] ποῖ. ΟΥΓΟΥΠ, 1.2. 

129. [πάἀπ|Νοςῖοῦ ἴῃ νου 5 5 Π 015, 103. Ἐχ Συρίτς προτανείς τιούο ἰες- 
Λύχιοι εἰ λύκοι, φυοΐ ἰατῖη6 τοϑίεγα ποθ ἴυπι ἐγαῖ, οἱ υ]5 φυϊετι, 32, ἀς ΡΙΠρΡρο ; 
Ροϊυΐηυ5. 90, ἀε ὐγτγῖδας : πυπε ἐς Θάεῃδίο, Ραὰ]- 

141. (οι. καρποί, ργᾶνο δεςθπίυ, τῆγγῶ Γερε δἰ πιθ} εἴ ρομῆοε. 
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ΣΙΒΥΑΛΙΑΚΩΝ ΛΟΙῸΣ ΙΓ. 

[ Πέρσαι Φοινίκων φοδερὰς τλήσονται ἀπειλάς. 
Ἡνίχα δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξουσιν ὑπερμενέων Ῥωμαίων 

ἄνδρες ἀρηΐθοοι δύο χοίρανοι " ὃς μὲν ἐφέξει 
Βόδομάχοντ᾽ ἀριθμὸν, ὁ δὲ τριτάτου ἀριθμοῖο " 
Καὶ τότε δ᾽ ὑψαύχην ταῦρος σκάπτων ὀνύχεσσι 
Γαῖαν, καὶ κεράεσσι χόνιν δισσοῖσιν ἐγείρων; 
ρπυστὴν χυνανόχρωον δράσει χαχὰ πολλὰ, 

ὁλκὸν σύροντα φολίσιν - ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ὀλεῖται. 

Ἑὐχέραος δ᾽ ἔλαφος μετὰ τόνδ᾽ ἥξει πάλιν ἄλλος 

Πεινάων κατ᾽ ὄρη, μεμαὼς ἐν γαστρὶ πάσασθαι 
ἰοθόλους θῆρας. Τότ᾽ ἐλεύσεται ἡλιόπεμπτος 

Δεινὸς χαὶ φοδερός τε λέων, πνείων φλόγα πολλήν " 
Δὴ τότε αὖτ᾽ ὀλέσει πολλῇ καὶ ἀναιδέϊ τόλμη 
Εὐχεράωτ᾽ ἔλαφόν τε θοὸν, χαὶ θῆρα μέγιστον 

]Ἰοθόλον φοδερὸν, ἀφιέντα συρίγματα πολλὰ, 
Τοξοῤάτην τε τράγον" ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ χῦδος ὀπηδεῖ. 

Αὐτὸς δὴ ὁλόχληρος, ἀλώδητος καὶ ἄπληστος, 

ἄρξει Ῥωμαίων - Πέρσαι δ᾽ ἔσσοντ᾽ ἀλαπαδνοί, 
ἀλλὰ, ἄναξ, βασλεῦ κόσμου, Θεὲ, παῦσον ἀοιδὴν 

Ἡμετέρων ὁπέων " δὸς δ᾽ ἱμερόεσσαν ἀοιδήν. 

-- 155, 544. Ὑαϊεγίδπυβ οἱ δ] }]}οηυ85, φυοτοχα ᾿ἴογα ρτεος βοτρῖς Θ οἱ Γ, ἢυ- 

ἸΔΟἹ 10 εἰ ἃ. Ἠογιπὶ ἀπιι8 [ Ῥδῖον 56} ΠἸςαῖ] ϑαρόγοσα ῬΕΓβΑΓΊΠὶ ΓΟρΡ ΩΣ, 56 ΘΙ 855:- 
τα ]αἴιπι, τη ΐθ τα Αἱ. --- 102. ΜαοΙδηι 5, 50} ἤριιγα ΟΟΥΥΪ, βεγρθητθαδ, ἰά 
εδὶ, Ἀεγβὶβ, 6] πὶ ἰπίοσγε ρδιαῖ. --- 164, 544ᾳ. Ἀυγβὺ5 Οἀεπαῖυδ. «αυὶ Ἰοομὶ 

. 

1584. (οἀὰ. πᾶσαι, υδῖ μο5 Πέρσαιεα 162. Ἐτιοὰ!. ἠύχερως, εχ εοάΐϊες Μο- 
σ0η]. πες ἀυθβῖο. ὨδΟΘΠ5,, ΠΟῺ πη8]6. 

155. Εχ Πἰδτο 11, 114, 5οὰ 181 Ἰοῆρε 164. Ἰοδόλους ΡεγΓΞ48 ΞΌργα υοοδνεγαῖ, 
ΑἸ1Ὸ δοῆϑιι : εἴν. οἱ ΧΙΥ͂, 52, 18. 100 οἱ 120 (Ἑςοηίογ οἴΐδπι ΧΙΥ͂, 66), οὉ 

151. Οοἀὰ. ἑδδομήχοντα : οἴ. ΧΙ, 96. βαρὶ ἀπ} μον ἶᾶπλ : 56 ἃ πῆς πιρηιν- 
159. Οοἀά. χέρασι. εἷϊ ἰοθδόλονς ἀϊεὶ μοβ56 βερεηῖθβ αυο- 
161. Οοἀά. φολίῃσιν - ἐπεὶ δ᾽. 406 ἀΐνεγδο β8θῆδυ, ΄χυοά γϑῆθηδ [ππἀδηῖ, 
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ΒΙΒΥΚΕΙΝΟΆΌΝ 118. ΧΠ. 91ὅ 

Γρυπῖα ἔεγεηϊ ΡΠ μι ουσα ορργοργία Ρεγβδ. 

᾿ 868 ΄υῦμι ΒΟ Δη18 πηροποῖ [γᾶ ΒΘ ΓΌ 18 
ΝΟΡ]6 ρᾶγ τοσαμη, Ρ6110 τηθιμθπάι8 αἴογααθ, 

Ηἰο βθρίθπηάθῃδϑ, 1ΓῈ5 ᾿πΊρ] 6 5 ΠΟΠΛΪΏ6 ρΑΓΙ65 

ΠῚ 500 ; ἴχπὶ Ζὰὶ ᾿δργαπὶ ρθάθ βραϊρεῖ δάυιποο 

Ἐπ ροιηῖηο οοτηι ἀἰβρεγροῖ ᾿ΔΌΓΕ8 ἈΓΘΏΔΙΩ, 

Οοηξαπάαεῖ ἸοΠρΡῚ8 τερίδπίθπι ἰγδοῖθι5 ΔΗΡΌΘΙΩ 
Οπγυΐθαπι, Βα 118 σιριάστα : ἀδίῃ 'ρ86 ρευιρὶῖ. 

Ῥοβῖ 8118 νεῃϊεῖ ΒΌΓΡΘΏΒ 'ῃ ΘΟΓΠΙΒ ΟΟΓΝΊΙΒ, 

ΝΙΟΒΕΙΡ5 ΘΒΕΓΊΘΗ8 8118. 41] ρΡΙ 6 πᾶ ὑθῆθΠ 0 

ΜΙομβῖγα ροϊοϊ, ργάδτ μου θη]οπι. ΤΌΠΟ Π1838118 Ὁ 'ρΡ80 

5016 ἔσσοχ δάδυι ἤαδιητηδιη ἰθο δυο θυ5 οἰ] Δ 08 - 

Εἰ οοΐβαπι οοσπα, Ρτοπιρίαπι ροάδ, πΘο. ΠΊοτ, σον υ ΠῚ 

ϑιοσηαῖ ἤυ τὴ] 5 51π|}} οἱ βυξιδιτη 6011 ΘΠ ΘΠ 5 

ϑεγρθηΐοπι, {1818 ν ΓΑ θα 8101} ΠΠηρτ 8, 

ΕἸεχὶρεάεαας σάργαπι, ἰα5 ἀπά 6 ̓πιπηθηβᾶ βεαείυγ. 

[6086 δυΐεχι 1]:5805, τοΐδυς ᾿ῃβί τοῖα 8 Ορυμ ΥἹ. 
Ἶαγὰ 44} Ἀοχηῶ : Ῥεγβασγιμ ρ]οτγῖα οεαοῖ. 

ϑ64ἃ ἴὰ, τὸχ πσπα!], Ὠδυ8, ο Ὠου8, 8Δ4}166 ΠΟΒΙΓΙΒ 

Ολστλῖρυβ ἤποιι; ἀἃ απο πάθγο. σα ἴι15. 

ΘΟΙΙΡΑΓγδῖυΣ, οετνιπὶ [Ἰὰ εδὶ, Μδογίδπυμῃι ]. εἰ Βίτουπι [ 8ὴ ΒΔ] 15ἴδι) ᾿ὐταπηυπ} ] 
ἀερθε]]δῖ, οὐτὰ βαὰ 6 βογραπίαπι τηδρπυπι [ ΘΑ ΡΟΥΘ Τοροπὶ ], 1056 ροϑὶ ἴδπι ἱῃ5ίρτιο 5 
υἱοίϊουδϑ ᾿Ἰοηριπὶ [6] χαὰθ σερηῦπι ἰδῖο βογιϊϊ5, [8 Νοβίοσ, [8150 501}1ςοὶ δάυ]δη5 

γαιὶςἸη]0.] --- 112, 5644. ΕρΙΙορυΒ. 

ἃς ΓΕΥΟΙΆ 860 ἀϊεῖοβ ἴῃ ΒΙΌΥΠΠη16 1, θ4, τὰ. π|4πὸ ποτα ροοίίουπι νἹάδῖυν ὁρ!- 
811 : Ἰυάϊε ᾿ρίτυν ἴὰ σοοα δαιρίριδ. δῖα- τμεΐαπι,, πἰδὶ ΘΟ χιιδτι οἵ φυθϑὶ Ἰπϊογῖδπι 
(τὰ ἡλιόπεμπον νοοσδῖ δ} ἔφυγα ἸεομΐΒ τρθηΐοηλ ΒΑ δῖ: βἰσαιβοαῖ, 
Οἀεπαῖυπι, 5ισαῖ βιρτα, 151. 111. Οοἀά. δ᾽ ἔσονται ἀλαπ. . 

169. Δη ροῖίι9 λοξοδάτην " Εἰδὶ τοξο- [[12. (οαά. ἀλλ᾽ ἄναξ, υἱ 58:06 8185. 
θάτην χυοφιε μος δεῆβὰ ἤηρογα ροίιυι 118, Οοάά. δὸς δ᾽ ἱμέραν πᾶσιν ἀοι- 
Νοβῖον, διουδῖα ἀθβσῃδῃβ Εἰγοοτιτι σὰς δήν : 564 ον. ΧΙ, 324. 
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ΧΡΗΣΜΩΝ 

ΛΟΙῸΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ. 

ἄνθρωποι, τί μάτην, ὡς ἀθάνατοί περ ἐόντες, 
Α, ἢ 7 Ν ε , “ 

Καὶ βραχὺ χοιρανέοντες ἄγαν ὑψηλὰ φοονεῖτε, 

Καὶ βασιλεύειν πάντες ὑπὲρ θνητοὺς ἐθέλοντες ; 

Οὐχὶ νοοῦντες ὅτι φιλοχοιρανίην Θεὸς αὐτὸς 
Ε θ ,ὕ 4 , δ᾽ ᾽ , -- 

χϑαίρει,) τὰ μάλιστα δ᾽ ἀπληστοχόρους βασιλῆας 

Δεινοὺς, δυσσεύδέας, σχότιον δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἐγείρει " 

Οὕνεχεν ἀντ᾽ ἀγαθῶν ἔργων δικαίων τε λογισμῶν 

Φάρεα πορφύρεα, γλαίνας προυχρίνατε πάντες; 
Τοὺς πολέμους ποθέοντες, ὀϊζύας τε, φόνους τε" 

ὠχυμόρους θήσει Θεὸς ἄφθιτος, αἰθέρι ναίων, 

Τούτους ἐχπέρσας, καὶ ἐπ᾽ ἄλλυδις ἄλλον ὀλέσσει. 

λ᾽ ὁπόταν ταύρων ὀλετὴρ, ἡ ἀλχὶ πεποιθὼς, 
Ἦ“ ω» ᾽ὔ “ 
Ηὔκομος βλοσυρός [0 ἥζει, χαὶ πάντας ὀλέσσει. 
Κ " ΄, θ ͵ , δ᾽ ᾽ Ὡ 9 - αἱ νομέας θραύσειε, βίη δ᾽ οὐχ ἔσσεται αὐτοῖς. 

ΑΒα. ϊο Πα γ εὐπὶ {τῖριι8 ργοχίπηθ ργθοθάοπιίθιις σοπεϊπυδίατ, ΥἹΔΘΙαΓ δυΐειι, 
ΘΟΡΙ πὶ Ἰῃ5181,) ΟΥΔΟῸΪ5 ρογβοαιιϊΐ ΠοΙηΔπογαπι πη ρογαίοτιπι 5ογίεῃι : 564 ἃ Αὔγεοϊο, 
[αἴαγο ρου, οἱ ἀππὶ Φαϊάομ) στε οἰ αϊυν, δι υσοοβδοσα, ΘΧΟΌΓΥΙ ἴῃ υδοἷα ΠΙΘΓΕ 

δταϊυα ἀ6 ῥγϊμο  ρ1 5 ἤσ1|5 οἴ σοτα πη ἢ 118, {05 ὨΔΙΠΊΘΓῸ ΠΟΙΏθ ΓΘ ΘΧ 5110 σγθδὶ 

ἴηρδηϊο, νδῃίβαυς ἀοοϊσηδὶ ΠΠΙΟγάγαμλ ἱπάϊο 115. 114 αυΐρΡα βδθουσῖιβ δη16. ΘΥΘΆΤΆΠ) 

Τιτ. Οοἠ. οτηπθ5, Σιδύλλης λόγος ιδ΄. δ. 11 εοὐά. ἀπληστοχόρονς, « Ἰη38118- 

1. θυσίαι ᾿μἐτἰτὰ 6χ 5. }} πὸ Ῥγοω- Ὀ1168.»; 564 ἴῃ 4115 5.0. } 115 ἰοςί8, 1, 
τλῖο, ἱ, 1, 544. ; 89, οἷς. (50, 11, 329, ἀπιστοχόρονς, « ἰπήά6- 

ἡ. Οἴν.ὄ Π]Π4 163. 15». νὰ 



ΙΒΥΓΓΙΝΟΒΙΝ 

ΟἈΔΟΌΠΟΒΌΜ 
ΠΒΕΝ ΟΥΑΛΒΤΟΞΠΕΟΠΙῦΞ. 

Οὐγ ἴδ. ΠΙΟΥΙΆΪ05, σ61 ΒΟΠΊΡΟΥ νίνογο Πδ[], 

ΕἸαιχιο ὈΓΟΝῚ ρον αβίπ Ζιο πη ΓΟ. 

(ὐδγιαιῖβ ἔυπδῖγα ρόρα} 8 ἐἰατὸ γάτα σαάαςὶδ ὃ 
Δόβαο ἔσιῖ, Ζαανν ἴον σον εἶα Δ) Ἰτ| 088. 5. ΡΥ 6115 
Οἰεοῦιι, Ἰμρυ 5 αν ἰόγην ροοσίογα Γοσιλ υι 

᾿πρὶὰ, δῶν, ΤΙ] Ὲ}5 ποσίομν Π} 1οὉ ᾿ρ56 ργοϊιμάδῃι, 
Νορὶςοῖα φιοιίανι γυ1511 τα το ΟΠ ΠΟ, 
ῬΌΓΡΌΓΟΟΒ ΡΓΟΡΙΟΣ ΡΆΠΟ8 οἱ νϑϑι 5 ΠΟΤ ΘΙ, 

ΠοΙ]ὰ εἰομῖ, Ἰδου 57:16 Βογαπὶ οὐ 5 4110 ΟΓΙΘΏΪΒΒῚ 

το Οὐο8 οι αἰτροῖθἢ5 ὈΓΘΝΊΟΣΊΒ ἰμ1Ὸ [1] 

[ποϊιἰοῖ, πν]βογόβήιο ἴῃ πλπῖαα ποτὰ οοροῖ. 

Αϑ8ι υὐὶ ταϊτόγαηιν νἱοῖοσ ἰοὸ, νὐγιθι5 αὐάαχ, 

Οτιπὸ ἴογοχ, ον }}18 ΤΟΥ 5. ΡΘΟῸ 5. ΟἸΟ 5: ΠῚ}1}} 116 

ΒΊΟΓΟ5 πηδλιοῖ ; ΠΟ ΥἹ5 ΒΡΟΓ αἰ]ὰ πα θεθιῖ 

ται οϊηδι8. ὅθγὸ ἰδϊθ οι, ροϑὶ νούβιιαι 8. ὃν το] δὰ τὸκ δαὶ ᾿σρμοτὶβ, οἱ ἰδῃζυδιι 

ἀοαιιπι γοιϊν, ΔΙοχαιπάτιδ τὰ} 5 σα 5 1ἴν «Ἐν ρΠοΝ δυιὐεηϊο οὐ} ἢ πηογ- 

᾿υὐταν. --- ᾿ς 314. Ἡγαμδο. -- Τὺς 51. [60 ἃ σανῖθιϑ ρογεοχυομ 5 [ ἀ ον, Θἀο- 

πδῖις αὖ ἱπιαινὶοὶς, εἴσ. 11]. 1, κ44.} ἱπιογβοιίον. -- 

6. Ναϊκιιὶ οοιϊὶ. δύσνους, κοιὶ εἴτ. κι- 9. γαρδιὶ τοὺς πο. 

(τα. ιὃ. ολάς μή σχοότιον μειυλίαγεῖ ι2. 544. Οἴγ. ΧΠΠ 161, 544. 
υδιταιϊλιις σκοτίαν ἰσρὶ. 18. Ῥοξιὶ βλοσυρός, εὐ. θ᾽ ποι Πα- 

ἢ. Εἰμὶς νουβιιδ να] ὰο ᾽ν ιΝ : εἴν. νειν. 
ΥΙΙ, 15: ΠῚ 81. ΧΠ, 200. ι1. (ράκ. θραύσει νοὶ θραύσῃ. 
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τ Εἰ μὴ ἄρ᾽ ὠχύτητι ποδῶν σχύλαχες διὰ βήσσας 

Εἰς ἔριν ἀντήσουσι διωχέμεναι μεμαῶτες, 
Τὸν δὲ λέοντ᾽ ἐδίωξε χύων ὀλέχοντα νομῆας. 

Καὶ τότε ἔσσετ᾽ ἀναξ τετρασύλλαθος, ἀλχὶ πεποιθὼς, 

ἔχ μονάδος προφανείς - ταχὺ δ᾽ αὐτὸν χάλκεος ἄρης 
40 Ἐξολέσει διὰ δῆριν ἀπληστοκόρων ἀνθρώπων. 

ρξουσι μετέπειτ᾽ ἄλλοι δύο φῶτες ἄναχτες, 
ἄφω τεσσαράχοντ᾽ ἀριθμῶν - μεγάλη δ᾽ ἐπὶ τούτοις 
σσεται εἰρήνη χόσμοιό [τε] παντί τε δήμῳ, 

Καὶ θέμις. ἠδὲ δίκη. Τοὺς δ᾽ αὖ χορυθαίολοι ἄνδρες, 

245 Χρυσοῦ δευόμενοι καὶ ἀργύρου, οὕνεκα τούτους 
Δυσσεθέως κτείνουσιν ἐνὶ παλάμησι λαδόγτες. 

Καὶ τότε δ᾽ [αὖτ᾽] ἄρξει δεινὸς νέος ἀγχιμαχητὴς, 

Κοίρανος ἑδδομάκοντ᾽ ἀριθμῶν, θυμοφθόρος αἴθων, 
ς λαὸν Ῥώμης ἀσεθῶς στρατιῇ παραδώσει 

30 Κτεινόμενον καχότητι διὰ μῆνιν βασιλήων, ΄ 

Πρηνίξας πᾶσαν τε πόλιν χλεινῶν τε Λατίνων. 

Ρώμη δ᾽ οὐχέτι ἐστὶν [ἰδεῖν] οὐδ᾽ ἔστιν ἀκοῦσαι, 

Οἵαν περ πρώην εἶδεν τοίαν παροδίτης . 

Πάντα γὰρ ἐν σποδιῇ τάδε χείσεται, οὐδέ τις ἔργων 

35 ἔσται φειδωλή " ὁλοὸς γὰρ ἐλεύσεται αὐτὸς 

Οὐρανόθεν, πρηστῆρας ἀπ᾽ αἰθέρος ἠδὲ χεραυνοὺς 

ἀνθρώποις πέμψει Θεὸς ἄμθροτος " οὗς μὲν ὀλέσσει 

Σχήπτων αἰδομένους, οὺς δ᾽ αὖ χρυεροῖσι κεραυνοῖς. 

Καὶ τότε δὴ χτενέουσιν ἀναιδέα χοίρανον αἰνὸν 

4ο Νηπίαχοι Ῥώμης χρατερᾶς Ῥώμης τε Λατῖνοι. 

Οὔ τοι τεθνηῶτι χόνις περικείσετ᾽ ἐλαφρὴ, 
ἀλλὰ χυσὶ μέλπηθρα καὶ οἰωνοῖς τε λύχοις τε 

ἔσσεται, οὔνεχα δῆμον ἀρήϊον ἐξενάριζεν. 

-ὄ 18, 544ᾳ. Αὐτροϊι5 ᾿ππρογῖιπ Ἀοιηδηιι δἀδρίιτι5 [5]. Νοβῖσγο νἴϑυτι, 56ἀ [50 ], 
ου)ὰ5 Ἰοτα Δ, ὨυπίοΓ 1. --- 21, 544. [δαχιυ μον Ἰοηρα 56 γ168 (321-281. ᾿ρογδῖο- 

τυ, υἱ ἀϊχίπιυθ, ᾿ΘΙΊΘΓΘ ΠΟΠἢΟΙΟΓΙΙΩ. 5110 ΠΠ1ογὶ 5 [οστα10 ΟὈΥ15, Ζι05 ἰάθο 5 ἢ- 

15. Δῃ πιοῖϊι5 διὰ βήσσης' ϑεά 81- 21. (οἀά. καὶ τότε δ᾽ ἄρξει, υπάο ΜΑΙ. 
ὈΥ}]15ἴαε 1ῃ ῬΓΕΕΡΟΘ ΠΟ ἢ ἢ} 05 οἱ ἰπ ἤδο ργῷ- καὶ τότε δ᾽ ἐξάρξει, 6 σοπ)., Π66 τηλ]6 : 
βογῖ πὶ ἤδυὰ ΓΑΓΟ Ραδοοδῃῖ. Ἶλπι οπὶπὶ ἐξάοξει ντοὸ ἄρξει ἱπ Ὠἰς ᾿ἰρεὶς 

11. Οοἀὰ. νομήσας : εἴν. ΥΠ]|, 158. ορίπιιϑ : 564 εἶτ. Ἰηΐτα, 52. 
28. Ῥοβῖ, κόσμοιο οορυἷᾶ ἀδογαὶ 1} 81. (οάά. χλίνην τε λατ. : 568 εἴτ. Κ΄. 

οοἀὰ. : δἀάϊ!αϊ ΜΕ]. ϑγηιαχῖπι δρεγῖθ υἱ-Ψ͵ ἵ, Ὁὶ ραυ Ὁ νδοδῖ τε. 
τ1ο58π| ἢἷ ΠΕ ΤΟΥ ΠΛ... 892, οἀά. ἔτι, δῖ πὐυης ἰδεῖν, 5'ς 

-ς 
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ι5. δι ! πιῖ86γ15, ηἰδὶ ἰυσθα σαπαπὶ ρ6 46 ργοπιρῖα βδαιδοὶ 

Ῥγεββοῦιῦ ΠΟ ΑΥΔΟ ΡΘΥ νᾺ 165, ΡῈ Ὶ ρα ΟυΓϑὰ : 
ὈὌτρερις οαἰ! 8 ρορυϊδηΐδηη δι θπῖα ᾿ἰθοηοτῃ. 

Ταμπι ΓΟΧ Ἰῃ ἰΘΓΓῚΒ ϑατραὶ ΘΙ ΓΆΒΥ}}αυυ5, αάδαχ 

γιγθυ8. ἃ πιοπδάθ ἐποίρίθηβ, Ζαθη ἔογγθα ΝΙΑΓΙΙΒ 

0 Νῖοχ ἔογιοὶ πιαλ8 οἱ συρ!άιϊι ἔτΟΥ οἴογυ8 ἢοϑίϊβ. 

σῃο σοπηηὶ ὀχοιρίοηϊ Γαρεϑ, βου 18 ἀἰο Γαι 6 
ϑισῃα χυδϊογάθηι Ὠσπιογὶ. Εδουμάα 58} 1}}}5 
Ῥαχ δάἀδγῖῖ πυπάο, ρορυϊοβαας ὑγθεβααα ΡΘϑΌι, 

Τάβιτα οοπιίαηιο. δ6ὰ ᾿ρ808 ἀβρεγὰ μδ]ϊο 
αΚ Τύρα νιγπΊ, 831:116}8 ΔΓῚ ἈΓρΡΟΏΊΖαΘ, ποίη 8 

Οοτγερῖοϑ ΠΊΔη1]ΡῈ.8, τα ]Ὲ ἀἰξοετροὶ αἴσοοὶ. 

Ετ ἴὰπο Ὀ6]]αἴονῦ ἡανθη 8 ἤονα γορπᾶ οαραβϑεῖ, 
ϑεορίθῃο ἄδοιθϑ Πα ΠΊ6ΓΟ 406 πὶ [16 γὰ βιριδὶ : 
Ουἱϊ ροριυΐιπὶ Ἀοπμα;, νι θη ι}8 Ἔἴδσιι8 Δ.818, 

ΜΉ] ΠΙΠΡα5 τγαάεὶ Ἰαοογαπάιϊ, ΡΓΟΡΙΟΓ αἰ γοοα8 

Ἀδραπι ἰγὰϑ : ὑγθοπὶ ἐνεγῖοὶ ρσοηϊοιηάς [Αἰ δη1. 
ἀδυπογα πὶ π0}}} Ἀοιηδηὶ δὺϊ αὐίῖγα Πισοῦιι, 
Ου}}8 ἐγαῖ, συδΐοπι σοηϑρεχθγαὶ δηϊα υἱδίου. 

Οἰπηϊα φυὶρρε οἰ!8 εηϊ, Ἰοπηυη4υς ἰΔἤροτ 65 

Ηδιυτγιεῖ ᾿Ἰση15 οδάαχ: 4υδηάο ἱπα!ρπδῖυβ δῦ αἰϊο 
Πεβοεπάήσι οαἷο, Παπγαϑαιο εἰ [Ϊπηῖ δ ποῖ 

Ηυτηδηδηι ἴῃ ργοϊθηὶ Ὠδιι8 ἐπ] ΟΣ 8}}8. αἱ 1}}09 

Ατγεάθηϊθ5 ἴστιθ5, [08 ἔγιρια ἔα! σάτα ρογάδηι. 

Αϑι ἱπιρουϊαπυπι πιὰ Π αΡυπὶ πλοῦῖθ ὈΥΤΆΠΗΙΙΠῚ 

ήάο [πνα]άϊ Ἀοπι οἶναβ μ᾽ οΊ5ηι1ι6 [ατιι. 

Ουϊ πο ογὶϊ 8018 ἴθυγα Ἰονὶβ; 56α τγιϑῖο Ἰδοθδιὶ 
ΓΔ τι απὶ νεη}8 ρτο)θοϊιπι ἀν! 5486 ἰὰριδααε, 
Μλνουι!8 πιᾶρπαῖῃ νοΪ αἱ 4ϊα ρογάεγα σοπίθιῃ. 

ξυϊδιϊπι ρεγβοχυὶ οἱ ἠοῃινηδ 5ι}}ν 1 Γδτιτὰ πυτγθγ5 ἸδιΠἀπτῖὰ Ἔχ αυϊ γογὸ, Βα ρογνᾶ- 
οὐαὶ συ Ρ6, οαλἐἰοπιυ8. --- 

πεῦρε : Ῥώμη δ᾽ ουχέτ' ἐστὶν ἔτι : σΟΥΓ. 
Μεὰ., ᾿Πνεγίογο, ῥγίπιο αι! δ πὶ ἀϑρέσίι, 
οεσγῖδ ἰάθη σοι͵δοῖιτα. Ρώμην δυΐξηι, 

δὶ 'Ρώμη υουθ116 ἴοττι! ρμοϊεδῖ, τοϑ- 
ἐπ θοῦα. που 088 διιϑι15 δϑὶ πϑῆϊ ΠΟ8. 

35. Οοαά. ὅλος γάρ, ππὰεὲ Μαὶ. οὖλος : 
ὯΟΔ (ΟΓΤ. 

49. (ομά. κτανέουσιν : 
ἐπΐγα, 92. 

βοὰ οοηΐου 

40. Νηπίαχοι πἰὶς, τι ΧΠ], Τι, ποπ ἰῃ- 
ἴλπιθϑ βιιῖ, 86ὰ μαδγὶ ͵ὰπὶ στδι 65 40} 
ἢ πλδβιι 5 τΓ}ὴ θι15 Στὰ ΤΌΣ ΔΥΌ ἴα - 
ςετε βοΐθηϊ. θὰ ἤμπα Ναϊιι8, ργίογε 808 
᾿θγὶ ΧΙΥ͂ εἀϊοπα, φυᾶπὶ Μοϊοϊδηὶ μτο- 
ἴα, λαοί τε Λατῖνοι δοΓΙρδογαῖ Ὡθἢ δχ 
Ἄοοὐά. 5εεἀ ἀδ διὸ. ΄υοά ροδίδα σοττοχὶϊ. 

ἀι, (οάά. οὔτι τεθνηότι : οοττ. Μαὶ. 
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Τὸν μέτα τεσσαράκοντ᾽ ἀριθμῶν ἄρξει χλυτὸς ἄλλος, 
450 Παρθολέτης, Ἐερι ανολετης; θῆρας καταλύσας 

Δεινοὺς ἀνδροφόνους, οἱ ἐπ’ Ὠχεανοῖο ῥοῆσιν 

Ηδὲ χαὶ Εὐφράταο διηνεχέως ἐ ἐφέπουσι. 

Καὶ τότε δὴ Ρώνη πάλιν ἔσσεται, ὡς τὸ πρὶν ἦεν. 
Αὐτὰρ ἐ ἐπὴν ἔλθτσι μέγας λύκος ἐν δαπέδοις σοῖς 

50 Κοίρανος ἐχ δυσυῶν ἐπιθὰς, μετέπειτα θανεῖται 
ἄρηϊ κρατερῷ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλχῷ. 

Καὶ τότε δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει χαὶ ὑπερμενέων Ῥωμαίων 

ἄλλος ἄρης μεγαάϑυμος ἀπ᾽ ἀσσυρίης ἀναδειχϑεὶς, 

Γράμ. μάτος ἀρχομένου, πολέμοισί τε πάνθ᾽ ὑποταάξει 

Αὐτὸς, καὶ στρατιῆσιν ὁυοῦ ἀρχὴν ἐπιδείξ ζει, 

᾿ Καὶ θεσμοὺς θήσει. Ταχὺ δ᾽ αὐτὸν δλπεῦς ἄρης 

. ἐξολέσει, δολίοισιν ἐνὶ στρατιΐῆσι πεσόντα. 

Τὸν μέτα τρεῖς ἄρξουσιν ὑπέρύιον ἦτορ ἔχοντες. 

ὃς μὲν ἔχων ἀριθμὸν μονάδος, δεκάδων δέ τε τρισσῶν 

60 Εἷς, ἕτερος δὲ ἄναξ τε τριηχοσίοισι μεθέξει " 

Σγέτλιοι, [οἱ] χουσόν τε χαὶ ἄργυρον ἐν πυρὶ πολλῷ 

Χωνεύΐ οἤουσι, ναῶν ἰὸ Ἴ: αταὰ γειοποιήτων; 

Καὶ στρατιαῖς δώσουσιν ὁ: πλιζόμιενοι περὶ νίχης. 

Χρήματα δασσὶ ἄ μενοι χεινήλια πολλὰ χαὶ ἐσθλὰ, 

θὺ Αἴσγεά τε μευαῦῶτες, ἴσως ᾿διαδ' ἡλέσονται 

ἰοθόλους ΠΠαοθοὺς τε βαθυῤῥόου Εὐφράταο, 

Καὶ ἈΙδους ἐχθρούς τε, χαὶ ἁδροκόμους πολεμιστὰς 

Μασσαγέτας, Πέρσας τε φαρετροφύρους ἀνθρώπους. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν βασιλεὺς ἰδίῃ μοίρῃ καταλύσει, 

γοὸ Λείψας ὁπλοτέροις σχῆπτρον βασιλήϊον υἱοῖς, 

Καὶ θέμιν ἀντιθολῶν " οἱ δ᾽ αὐτίχα πατρὸς ἐφετμῶν 

Δησάυιενοι, χαὶ χε ράς, ἐφοπλίσσαντες ἀρηϊ, 

Εἰς ἔριν ὁρυνήσουσιν ὑπὲρ βασιληΐδος ἀργῆς. 

Καὶ τότε μοῦνος ἀναξ ἀπὸ τριτάτων πολὺ [μᾶλλον] 

"ὃ ἄρξει, χαὶ ταχὺ μοῖραν ἐπόψεται δουρὶ βοληθείς. 

νι 
τ 

3 

48. ΕἸπὶ5 νϑγϑιϑ ͵ᾶπὶ 8110} Ἰοοῖυ5, 11], 51. οῦθη5 1η [115 ργιβοσίϊπη Ὁ}11Π}15 
294, οἷς. 0015 [γοχιθηβ, ὉΝῚ σοἀ. μ]ογαπιας 

λ9. 5ϊῖς οοάοχ Μοι. ἐπὴν ἔλθησι να] ἄρει νῸ]] ἄρῃ Βα)δπὶ γγὸ ἀρηῖ. 
ἔλθῃησι, εἴ 5]. νἱάἀοίαν Μλλιιβ ἴῃ. οοά, οἷς Ὑογβιις απ Ἰοοῖι5, ΧΠΠ, 154. 
Απιῦτοϑ. γαρθυ 556, ὑη46 ἐπεέλθησι σοη- δ. Αἴ νου ἄλλος ἀνήρ 7 
Ἰεοαγαῖ : αἱ γαϊοαηὶ ἄπο ἐπεξέλθῃ σε, δ5.. (64. ἀρχῆς, 00] 05 ἀρχήν : εἴτ. 
φιοᾷ Μαΐ. πὶ ΔΙΊΠογα οά. νυ ]θανιῖ. 1.202. 
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[πὰς φυαϊογάθηο πο γῸ Βρϑοῖα }}18 ΑἸ 6 Ὁ 
45 Ἀδρηαθιὶ, Ῥαγι]οβ 4ὰὶ Οσογιμαθόβαυς ἀοπιαθιι, 

ΠΟΥΡΙΡ1168 ται ἰᾶϑαυς ἔογαβ, ᾿πρυμα ναρϑῖ68 

Οὐοθδηὶ 806 Ὁ αἰ4ὰ6 ᾿υρ κγαι15 {Ππ Π}} 18 ΟΓᾺΒ : 
Ετιαης λοπγα Ἰἰογυπη, 4118}18 ἔα" αηῖο, γαβυγρεῖ. 

Εσοδ δυΐθῃν, ἰυρυ5 Θοοο τυ18, ἔογα θα] υα, τὶ 

ὅο Μιβδὺ8β 8} Οσζῦδα Δδϑ5ι εῖ ; αὰὶ ἀδὶηάς )αοοὶιι 
Οὐδοῖδιι8 Ναγι 8 γὰρ] εισοαὰθ ογαθηῖο. 

Ῥχγοιηυ8 διιίαο!β [411} ἀομ μα Σ1ᾺΓ ΘΡΥῚ8 
Νατβ αἰϊεσ, βίρτιαῖ ΠΟΘ γῸ 4 οι ἰἰἴογὰ ῬΓΙΠΌΘΡ8, 

Οτῖυβ ἃ} Αβϑυσγία, "6 ] οαὰ6 δι} ὶ οῃληϊα δι άοῖ, 
ὅ5. Αἰ4ὺ6 ᾿ρβὰ5 οορεῖ ᾿γδοίδηϊο8 ἈΓΠπια σαΊΟΓναΒ 

[ππρεγιυϊῃ ἰοροβαυς ραῖ!. 8ει} ([ογγϑὰ8 11} 
Μαγβ νιΐδληι οτὶριοὶ, ρϑυ)αγὶ ὨΜ}}{15 ἀϑῖα. 

7 τε8 ροδβίϊιαο βυτρθωῖ, οογτάα Ἰπηροτιοβᾶ, ᾿Ὑσγϑηῃὶ : 
Ησυμο ρτϊπλὰβ ἀεδβιρπαὶ ὈΡΟΣ, {ΓΘ ϑι πλῸ8 ΠΠΠγ, 

ο Αδβὶ αἰϊὰπιὶ πυπηοτο ποῖ ἴδ Ὁ σθῃ 651 πη8 βίμπιαὶ 
ΠΙαάδιὶ οππηοβ, αυτὰπι ἀν ρεπίυμησας, φυοκ υϑαααπι εδῖ, 
Εοτγιδοο Ἰηρσοηῖ!, ἰοιηρί 8416 ἀναΐϊδὰ αυαρυπὶ 

Οτγηδιμθηΐα ; ἀθοϑαι6 βἰπιυὶ, σαζαβαυς ἀξογὰτι 
Ὑιθοθηάὶ δι ἱπλ}} 08 ΡΓῸ 86 ρυρηδηῖ)5 αἀάοηϊ, 

Θὅ Ηοο ρτεῖϊο Ὠ}} ἴὰᾷγρμα γαῖ! : ἰαπηθῃ ἴῃ 88 τι ἰϑαὶ 
γί ποία βασιιογο8 Ῥαγι]ο5 ΕἸ Ρ γαῖ15 δὰ οταϑ, 
[πο βοβαμα διὶμ}}8 δίθαοϑ, ἰοπριιμάιιδ σοι 168 
Ναπϑαροίαβ, πεοῦοη ρἰϑτοίγιῖα ΒΟΓΒΙ 18 ΔΓ πλδ. 

5864. φυσι τὸχ ρτορτεὶϊ ρου ποῖ Ἰηαμοῦα δι 
50 Μαϊοτεβ ὥνο πδῖοβ ἴῃ βοορίγα νοσαυ, 

78 ἴαβαμε οἰ οβἴδιβ; 1 ᾿πδιμἀδῖα ρΆΓΘΏΙΙϑ 
ΝῚΙ νοῦ, τηονὰ π0}]α. στανοδ ἰῃ ργθῖα ΝαΓΙΙΒ 
Αὐπιαρθυπὶ ἀςχίγαβ, ὑγροηῖο σαρ ἰΐπ6 τορτὶ. 
Ετίυμο ὑπ8 ΕΓ ̓  ργϊποορ8, αύθτλ ἰδγίϊα βιρπδὶ 

"5. [κἴογὰ; πῖοχ ἐδ σἰαάϊο οοπίοβϑυβ οὈ θὶι. 

80. Τηἰτἰλιτλ νοι εἰν. Υ͂, 19, οἵ ραυ]ο 02. Οοιἰὰά. χγωνεύονυσι. 
διῖς, ΧΙ], 28. 4. ὐἀοιὰ. δασσόμενοι. ἘἈεΙχυὰ νογϑις 

51. ἷγ. Υ, 51, οἱ Υ}1}1, 865: δοἀ "δὲ ἀὰ Ἡοπηδγίοα διηῖ, 1]. ὦ, 381. 
Απιοιιὶς, Ὠὶς ἰοτιυο ἀς οὐνὶο αιοάαθθ 68. Οοἰά. μασαγέτας ὑπο σ. 
γα είυπι. 69. 444ᾳ. Οἴτ. 11], 110, 3η4. 

Θ᾽. Οοὐά. σχέτλιον χρνσόν τε: (0ς.- 78. Οἰτ. αιρτα, 10. 
ξέχογαὶ δέδλι. ἴῃ εἰ. μγ. 14. (οὐ ά. πὴ τ, πολὺ ἄλλῳ. 

Φ1 
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Τὸν μετὰ πολλοὶ ἔπειτα ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὀλοῦνται 
ἴφθιμοι μέροπές τε ὑπὲρ βασιληΐδος ἀρχῆς. 

Εἷς δ᾽ ἄρξει μεγάθυμος ὑπερμενέων Ῥωμαίων 
Πρέσῤυς ἄναξ τετράδος, καὶ πάντα χαλῶς διαθήσει. 

8ο Καὶ τότε Φοινίχη πόλεμος καὶ δῆρις ἐσεῖται, 
Ἡνίχ᾽ ἂν ἰοξόλων ἔλθη πᾶλας ἔθνεα Περσῶν. 
Καὶ πόσα προσπέσεται ὑπό τ᾽ ἀνδρῶν βαρβαροφώνων : 
Σιδὼν καὶ Τρίπολις, Βηρυτός θ᾽ ἡ μεγάλαυχος, 
ἀλλήλας ὄψονται ἐν αἵματι καὶ νεχύεσσι. 

80 Ῥλῆμον Λαοδίκεια, σὺ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῇ μέγαν αἴρη 
ἄπρηκτον πόλεμον διὰ δυσσεξίας ἀνθρώπων. 
Αἴ μέλεοι Τύριοι δὲ, κακὸν θέρος ἀμήσεσθε, 
ὁππόταν ἠέλιος φαεσίμδροτος ἤματι λείψῃ, 
Δίσχος δ᾽ οὐ φαίνῃ, ψεχάδες δ᾽ ἥξουσ᾽ ἐπὶ γαῖαν 

90 Πυχναὶ καὶ θαμέαι ἐξ οὐρανοῦ αἰματόεσσαι. 
Καὶ τότε δὴ θάνεται βασιλεὺς προδοθεὶς ὑφ᾽ ἑταίρων. 

Πολλοὶ δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ἀναιδέες ἀγεμονῆες 

ἀλλήλους χτεγνέουσι, χαχὴν ἐρίδα προφέροντες. 
᾿ Καὶ τότε δ᾽ αὖ ἔσται γεραρὸς πολύμητις ἀνάχτωρ, 
95 Οὔνομα πέντ᾽ ἀριθμῶν, μεγάλαις στρατιαῖσι πεποιθὼς, 

ν μέροπες στέρξουσι χάριν βασιληΐδος ἀρχῆς, 
Τοὔνομα δ᾽ ἐσθλὸν ἔχων, ἐσθλοῖς ἔργοις προΐάψει. 
Σῆμα δέ τοι ἔσται μέγα τοῦ χρατέοντος ἄνακτος " 
Μεσσηγὺς Ταύρου τε νιφοδλήτοιό τ᾽ ἀμάνου, 

τοο ἔχ Κιλίχων γαίης νέα τις πόλις ἐξαπολεῖται, 
Καλή τε βριαρή τε, βαρυσθενέος ποταμοῖο. 
Πολλοὶ δ᾽ αὖ σεισμοί τε Προποντίδι χαὶ Φρυγίεσσιν 
ἔσσονται - βασιλεὺς χλειτός τ᾽ ἰδίης ὑπὸ μοίρης 
[ Τυκεὸ ανῷ] θανάτοιο νόσῳ ψυχὴν ἀπολέσσει. 

ιοῦ ἄρξουσι μετὰ τόνδε δύο βασιλῆες ἄνακτες, 
ς μὲν τριηχοσίων ἀριθμὸν προφέρων, ὁ δὲ τρισσῶν. 

Τούνεχα χαὶ πολλοὺς ὑπὲρ ἄστεος ἐξολοθρεύσει 

82. (οἀά. ἴῃ ἄπο ὕοῃ ἱπίοττοραπηίῖ. 91. ἴῃ πο βυρρὶ. ἑαυτόν, χυδεὶ ἕαυ- 
88. Οοὐά. βηρντὸς δέ τε ἡ μεγ. τὸν προσέξει, « δεἴρδυπι δδὺ τηδηϊειῃ δά- 
81. Οοαά. ἀμήσασθε : εἶν. 1, 381. γεγίεϊ », νοὶ αἱἱ δίσανίο ρίδοεραὶ, ὄνομα, 
89. Ῥοβὶ φαίνῃ, οοὐά. ἐπεί δὐάμπι. αυδεὶ « ποιπθὴ ἰδϊυὰ (Εὐγένειον γμιιῖα, 5ει 

θὲ φυϊι15 δδηβυπεὶβ δ ρεγηα Ἰδρεῖδ, χὰ δἰπιὶϊα φυϊά) δδποίδοι!β ΘΟΙρΡΓΟ δὲ ». 
Πγοφυεηβ ἴῃ δου} πί8 μεράϊοιο, οἷν. 98. διπι!β νεσβυβ, ΧΙ, 35, οἱ 50 μα5- 
ΧΙ, 56, εἰ ἰδὲ εἰταῖα. εἴτα. δοιαὶ τοῦ, Ὠἰδὶ 5ἱϊ ΡΓῸ τούτον. 
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Ῥοϑβὶ χυσπι σοπουγγθηῖ ἴῃ τησῖθᾶ [ΠΟΤᾺ τη], 
Ἀδρπδπαὶ βέυάϊο, ἔογῖο8 δη πλϊβαι6 πιδηυσαο; 

Οὐ που 86 ΠΟΥ Ζυϊάδη, ΠυΠΊΘΓΙΖ6 χαδιόγηὶ, 

δυγα ἀδριὶ ἔοσττὶ 1αἰϊο, οἱ τοροῖ οὐηηΐα τθοῖϑ. 

Ταυπὶ γοΓῸ βυγροηῖ ῬΒΟΏΙΟΙΡθα5 Πουγὶάα }»6}]α, 
Ουσπάο Βαβι ἰεγα ἀεβοθπαάθὶ Ῥεγβὶ 418 ἀρτηθῃ. 

Ουοὶ ΠΙΙΒΟΓΙ5 οἱ φυδηῖα ἀδ 011 πλᾶ]ὰ θαυ αγαβ Ἰγοβι18! 

διάοη οἱ 'ΓΓΙΡΟἾ 18, ἴαχας, ο Βεγγίθ βυρεγρα, 

ΕἸ ΕΡΙ115 δ] τοστὰβ οομπηπηπηὶ ἴῃ Βδηριη6 οἴ ά68. 
Επ ἴαπο, ᾿ηᾺἘ]χ ο 1δοάϊορθα, ἰὨοτιπὶ 

ΟὈ οἰ]ρα5 Ὠοπηϊημυπ), ἔγυβῖγα Ποστιάα μ6}14 5010 18. 

Ησαυ! φυῶ νοβ, 'ΓΥΤΙΙ, τλΐβθΓῸΒ τηϑηθὶ ΠΉΡΓΟΡᾶ τη δ 5518, 
Οὐυυπι 50] ἴῃ τπλθάϊο ἀδἔδοου ἄχο, ἀδοογάσα 

Νοοῖε ἰδβδῃβ ἔδοίεπι,, πίρτο απ Βαπρτίπα ρα 88 
ϑ:]δηἴ68 Δα Ὠυχμηῦπι σ6 10 ἰαὈδηον Ὁ α]ῖο. 

Τυπὶ ΓΕΧ ἃ ΡΓΟΡΓΙΒ οδάοι Ἰηϊογίδοϊι δ ἀγηὶοῖϑ8. 
Ῥοβὲ Βύπο ἱπιρατὶ νθηϊεπὶ [αἴ 46 ἐγταπηὶ, 

Μίυτϊτια 4υο5 ρεγάεὶ βωνὶ8 ἀϊβοογάϊα "6 }}18. 

Ὀυχ Γαρτο δοοεάαδῖ, 5610 νθηογαηάιϊ5, οἱ Ἰἄθηη 
ἸΏΒΙΡ.15 Ζυϊηῖο ΠΌΠΊΘΓΟ, Υἱν τα} } 6 οδίογν 8 

Ἐτοῖυβ οἵ Ἰπρεῃιὶ ρΡ]6}018 βυσοϊποῖι8 ΔΠΊΟΓΟ, 
Νομαῖπο᾿ 4α] ἔοι αι Ρομι5 ἀϊοεῖαν ογίἰααθ. 
ϑίρπδ δυΐθπι ἰογτίβ, 11ο τορηδηῖθ, ἀθυμίαν: 
Τδυγὶ Ἰμῖοῦ οἰ! ἀἴ4ιι6 Ὠΐνοϑα οδοιπιῖηα Απιδηὶ, 
Ιη Οἰἰίοαπι τ6]Πυγο., πόνᾶπι ἰὰπὲ ἀϊγαοῖ Ὡγθ οι 
Ἐουπηοβᾶσῃ γὙδ] } ἀδλ]ις ροίθμτοῦ ἱπιροῖι5 δηγηΐδ. 
Αἱ ΡὨγυρίαπι ογορτιὶ ἰοίϊδπιαυα Ργοροηεῖάα τηοίι8 
Οὐδββαρυηῖ. ἔχῃ ργορσῖα ΓῸΧ τηογία βοϊαϊυβ 
ϑυσουχαθοὶ τογΡο ἰεπῖο [αἰυπηαας τιογδηιὶ. 

Ῥγοϊμυβ ἐχοὶριθὶ βΈ ΠΏ Πὶ ΤΩ εγαπιΐπα ταροβ, 
Γπβῖρη68 ΠυΠΏΘΓΊΒ Ὦ1Ὸ ἴοΙτ 8. 1116 ἸΓΕΟΘΠΓΙδ : 
Μυ]τα8 ὑπἊδ8 Π6068 ᾿πῖγα βερίειι)υρα Εοπιου 

Οἴν. ΧΙ, 182. 108. Ὁοάά. χλντός ουτχ γεὶ εἷμα τε: 
100. Νέα τις πόλις, ΑΠδζαγθυπ, ἰηπυΐ- οοΥγ, Μαὶ. 

ἰαν, υΐρρε μοϑὶ 5ϊ μι !]οπὶ οαβυπι, Νεσνα [104. Οοἀά. θηλεδανῷ, ΒαΙθαγε, ῥτὸ 
ἐπιρογδηῖα, τεϑιϊταϊα, υἱ εεὶ δρυὰ ϑυϊάαλπι: ἀυο [ΟΡ δεκίι δὰ δορμοεῖ. ΑἹ). τηκεδανῷ 
Ἔοἱ ποῦ ἰάδο, ηἰδὶ ροδίϊοα οἵ ἱπιργορτία, δυδϑεὶϊῖ; ΠῸ5 γεοδρίπηιιδ. 
τεοες υτἷχ ἀϊοδηάα. 106. θὲ Ἰπρταῖδ δεγηϊζεβὶ τριηχοσίων, 

102. Οοὐά, φρνγίεσσι 5'πε ν. εἴτ. ἰηίγα, 126. 
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Ῥώμης ἑπταλόφοιο, διὰ χρατερὴν βασιλείαν. 

Καὶ τότε συγχλήτῳ καχὸν ἔσσεται, οὐδὲ φυγεῖται 
Χωομένονυ βασιλῆος ἐπ᾽ αὐτῇ θυμὸν ἔχοντος. 

Σῇμ᾽ ἔσται ἄρα πᾶσιν ἐπιχθονίοις ἀνθρώποις " 

Πλειότεροί θ᾽ ὑετοὶ, νιφάδες [τ᾽] ἔσσονται χάλαζαι - 
ἐπι ξολέςσει ληΐων καρποὺς ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 

Αὐτοὶ δ᾽ αὖτε πεσοῦνται ἐνὶ πτολέμοισι δαμέντες 

ἄρηϊ χρατερῷ, πολέμου χάριν ἰταλιήων. 
Καὶ τότε δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει βασιλεὺς πολυμήχανος ἄλλος, 

Συλλέξας πᾶσαν στρατιὴν, καὶ γρήματα νείμας 

Χαλκεοθώρηξι πολέμου χάριν. Αὐτὰρ ἔπειτα 

Νεῖλος ὑπὲρ Λιβύης πουλύσταχυς ἠπείροιο 

ἀρδεύσει δύ᾽ ἔτη τὸ μέλαν πέδον Αἰγύπτοιο, 

Χώρην τ᾽ ἀροσίμην " λιμὸς δὲ τὰ πάντα χαθέξει, 

Καὶ πόλεμος, λῃσταί τε, φόνοι τ᾽, ἀνδροχτασίαι τε. 

Πολλαὶ δ᾽ αὖτε πόλεις ὑπὸ ἀνθρώπων πολεμιστῶν 

Πρυνισμοῖς ἀπολοῦνται. Υπὸ στρατιῆς παλαμάων 
Αὐτὸς δ᾽ αὖ πέσεται προδοθεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

Τὸν μέτα, τριηχοσίων ἀριθμῶν ὅς τ᾽ ἔλλαχεν ἀρχὴν, 
Ῥωμαίων ἄρξει καὶ ὑπερμενέων ἀνθρώπων. 

Ἐχτανύσει λόγχην θυμοφθόρον ἀρμενίοισι, 
Πάρθοις, ἀσσυρίοισι, μενεπτολέμοις δέ τε Πέρσαις. 

Καὶ τότε δ᾽ αὖ Ῥώμης χτίσις ἔσσεται ἀγλαοτεύκτου 

Χρυσῷ ᾿ἠλέκτρῳ τε χαὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλέφαντι, 
Κόσμῳ ἐπαιρομένης “ πουλὺς δέ τε λαὸς ἐν αὐτῇ 

ἈΑντολίης πάσης ἠδ᾽ ἑσπερίης πολυόλθου ᾿ 

Οἰκήσει - βασιλεύς τε νόμους ἑτέρους ἐπὶ ταύτη 

Θήσει. Τὸν μετὰ δ᾽ αὗτις ἀπειρεσίῃ ἐνὶ νήτῳ 

Δέξεται οὐλόμενος θάνατος. καὶ μοῖρα χραταιή. 

ἄρξει δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ τριάδων δέκα, θη οἱ ἐοιχὼς, 
Ἐν χαίτη βλοσυρωπός " ἀφ᾽ Τλλήνων γένος ἔσται. 
Καὶ τότε δὴ Φθίης πουλυτρόφου ἄστυ Μολοσσῶν, 
Καὶ Λάρισσα χλυτὴ καὶ “ἐπ᾽ ὀφρύσι Πηνειοῖο. 

Καὶ τότε δ᾽ ἱπποῤότου Σκχυθίης ἐπανάστασις ἔσται, 

108. (οἀά. ἑπταλόφον δὲ διά. ἴῃ 5 ῃρι] ατὶ, αὐ οὐτὰ ἐξολέσει ΟΠ ΞΙΓΙ:Θ- 
109. Οἷν. ΠῚ, 205. τεῖ, ὕκίχιια ταοῖγαπι ἰαθογαὶ εἰ βυπίαχὶβ. 
112. Οοάά. τ᾽ ροεῖ νιφάδες οἰιἱετυπῖ : (26. Οοἀά. οἷς ἔλλαχεν τεὶ ἔλαχεν, εἴ 

ἴῃ ἤπε Μαὶ. ε οοη]. χάλαζα 5ογίρδιῖ, 515 ἴῃ ἤπο οἴηηθς ἄρχειν. Οἴτ. Υ͂, 15, εἴς. 
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Μαρία δον ἁποῦ ΓΘΡῺΙ οὐ αἰ 1 ἰμίααι, 
Ταυμο ᾿ηἰαυϑία πναποηὶ ρογιίυγαινι (αῖα βομαΐιπι, 
Νοο {Ὀρῖοὶ βνα8 Δσοθηδὶ ὈΥΪΠΟΙΡΙΘ ᾿Γ88. 
Αἱ βἰρμιμμ οὐποι18 ἀδ)ιλον πηογι}}}}ὺ8 110 
ῬοΏροΟΓΕ, πηλ] ον 8 δοίεῖο ρανίδα πίνοβαιθ, 
Βεϊεθιίφας ἰοιπιιν σταηο τοροϊια ἸαοΓγοβ.. 
[ρΡ81 δυῖοπι ἔγαοιὶ ΜΓ. σογιδι δ ΓΟρ 68 
[ἰαἰῖοο Ἰνε!]ο νιϊαι βοοριγαπιιο τε ιιθηῖ. 

Αο ἴυπὶ τὸχ αἰ108, ΒΟ οὐ 8. ΟἿ} πιθ 118 ΔΟΘΌΙΟΙ, 

ΟΟἸΠΠ ρεὶ ὁπ ροια8 πᾶσα ὨιοτοΘ ἂς σδίουνϑϑ, 

Γοτιοαῖα νοολμ8 ἐπ δίθνιμν ροοϊοτα [ΟΠ υλι. 
Τορογοὸ 400 Νιϊι8 Π} γοὰδ οἰ ιιϑι.5 ἰῃ ΟΥΆΒ, 
Ἐγυρηβοῦ Η16 οἰνμν, τπεγρεὶ δαῖὰ [τοῖα ἱθπμὶ 
Ὠηανῖο ; Ραββί 46 ἴδιηοβ, ρα 55: 40}6 οὐδ απ 
[πδῖϑριῖ ᾿ε  ΠπΔ, οὐ 165 δίμηι! ἀιφαὸ γαρίη. 
Μαυϊια δυΐθηι, Ἰυποῖ8. θο]]πττην γεν! ὰ5.,. ἀν ])}68 

Ευηάϊιυβ οοοιροηι. ΜαὨ!] 5 ἰδινάθιῃ 1}16 δαογαιῃ 
Επ σΟὨ]) ΓΑΙ. δι ογ ποῖῸΣ χ}} 1116 ΘΠ 86. 

Ηϊμπο ἴον οθαϊοῃὶ ΠΏ ΘΓ 4υ 6 [ἰογὰ δίριαῖ, 
ἰποϊρίοὶ τὰπιϊάοβ ἔγθμο οοϊ θοῦ λυ] ηο8. 
ΠΙῈ εἰ ἴὼὰ Ατπιειΐοβ ἐλιά εμν ἀἰτιροῖ ᾿αβίδῃι, 

ἴῃ Ῥαγι)ιοβ, δίψιις Αββυγιοϑ, Ῥθγβάβαι [θγοσθδ. 

Α΄ ἴὰππὶ τπαρη!ῇοιο δυγροὶ πονὰ ἔαρ γῖοα λοι 
Αὐτοὺς ἀτροηΐϊοηιο, ἴον ὸ οἰθοίγοαιι6 σΟΓυΒΟΒΏΒ, 

ΜΜΔ}|6 βυρεῦθα ᾿ομ}8 : 10] οἶνεβ ππάϊφαθ ἤν} 
05 ΟΥΙΘῺΒ εἴ 40}08 ΟΟΟΔΒ.1.8 ΡΊΡΗΙΝ Δἰυπηηο8, 
(οπιροπεϊὶ 56 668 : ἀα)ιὶ [Ν18 πονὰ ᾿0Γὰ Ὠονδδαυὸ 
εχ βδϑρίθηϑ ἰερὲδ, Ζιθπὶ πτοχ ργοοῦὶ Ἰπβιία ἀἰδβίδηϑ, 

Ἐχϑιϊηοίαιη ἔμῖο, τὐπ} ἀδοογαθιῖ ᾿Ἰοποχα. 

Εχ!π τογθηὶ πιπηοσὶ ΓΟχ, οὐὰ ἔδγὶηο 

Ηϊγραϊληιθ οομμᾶ, αγαοο 46 βδδησυϊμα ογοίυδ, 

50} φυὸ ΡΒ] τὰ οαάοῖ ταΥΓῚ8 αν }5 οἷδγα Διο οὐδὶς, 
Επ]γιϑβὰ ροῖοηβ Ῥοηεὶ αὐ Πιιαλ} 18 ογϑηι. 
Ταπι σεη8 τὰ δου ἢ ΟΔΠΙΡΙΒ ᾿μϑυγρεὶ 6 αι Β.Ὁ18, 

81. δὶς ἱπίτα, 211. οἱ 1} μαϑϑδα. γενήσεται νο] γενέσηται, υἱὲ "05 γένος 
182. οι. ἐπαιρομένη : Δ ιἱ ὦ χτί- ἔσται : οἴγ. 1}]. 198. 

σις τείεγαιϊινϑ 140. Ρτο κλντὴ καί, δὴ πεσεῖται} 
148. (οὐκὶ. βλοσυρωτός. Ἰοτ ἰ ἅπας 141. Οοιὰ. ἱπποδότον. 
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Καὶ πόλεμος δεινὸς ΝΙαιώτιδος ὕδασι λίμνης 
ἕσται ἐπὶ προχοαῖσι παρ᾽ ὑστάτιον πόμα πηγῆς 
Φάσιδος ὑγροχόμοιο κατ᾽ ἀσφοδελὸν λειμῶνα. 
Πολλοὶ δὴ πεσσοῦνται ὑπὸ χρατερῶν πολεμιστῶν. 
Αἷ, μαλεροῦ χαλχοῖο πόσους παραλήψεται ἄρης. 

Καὶ τότε δὴ βασιλεὺς Σχυθιχὸν γένος ἐξαλαπάξει. 

Θνήξεται εἰν ἰδίη μοίρη βίοτον ἀναλύσας. 
ἄλλος δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει τετράδος μετέπειτ᾽ ἀναδειχθεὶς, 

Δεινὸς ἀνὴρ, ὃν πάντες ὅσοι πίνουσι θα 
λρμένιοι κρύσταλλον ἄγαν ῥείοντος Ἀράξεω, 
Δείσουσι πολέμοις, αὐτὰρ Πέρσαι μεγάθυμοι. 
Μεσσυηγὺς Κόλχων τε πολυσθενέων τε Πελασγῶν 
ἔσσονται πόλεμοι δεινοὶ ἀνὸ ροκτασίαι τε. 

Καὶ Φρυγίη γαίη τε, Προποντίδος ἄστεα γαίης, 
Φάσγανά τ᾽ ἐκ χολεῷν ἀμφήχεα γυμνώσαντες, 

ἀλλήλους χόψουσι διὰ δυσσεθίας ἀλεγεινάς. 
Καὶ τότε δὴ μέγα σῆμα Θεὸς μερόπεσσι βροτοῖσιν 
Οὐρανόθεν δείξει περιτελλομένοις ἐνιαυτοῖς 

Φάλχην, ἐσσομένην δὲ τέρας πολέμοιο καχοῖο. 
Καὶ τότε δὴ βασιλεὺς στρατιῆς οὐ φεύξεται χεῖρας, 

ἀλλὰ θανεῖϑ᾽ ὑπὸ χειρὶ ταμεὶς αἴθωνι σιδήρῳ. 

Τὸν μέτα πεντήχοντ᾽ ἀριθμῶν ἄρξει πάλιν ἄλλος 

ἐξ ἀσίης προφανεὶς. δεινὸς φόδος, ἀντιμαχητὴς, 
Βαὶ θήσει πόλεμον καὶ ἐπ᾽ ἀγλαὰ τείχεα Ῥώμης, 
Κόλχοις θ᾽ Ἡνιόχοις τε γαλαχτοπόταις ἀγαθύρσοις, 

Εὐξείνῳ πόντῳ, Θρήχης ψαμμώδεϊ κόλπῳ. 
Καὶ τότε δὴ βασιλεὺς στρατιῆς οὐ φεύξεται χεῖρας; 

καὶ τεθνηῶτα νέχυν διαδηλήσονται, 

Καὶ τότε δὴ, βασιλῆος ὁὀλωλότος, ἔσσετ᾽ ἐρήμη 
Ῥώμη χυδιάνειρα, πολὺς δέ τε λαὸς ὀλεῖται, 

Καὶ τότε δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει ἀπὸ Αἰγύπτοιο μεγίστης 

Δεινὸς χἀὶ φούερός ᾿ Πάρθους δ᾽ ὀλέσει μεγαθύμους, 

144. ΕἸηΐπ νγογβὰς δρυὰ Ηοπιογιηι ἴθ -ὀ ὀ ὀ 150. Οοάά, πάνιστον : π05 ΦΟΥΤ. 
4υδη5. ἢ6 ῬΠαβιάθ, ἰδηχυδι ἴῃ Μεοῖϊ- 152. ἀοἀά. υπι.5, πολέμοισιν, ἀτάρ. 
ἄδτα ἱπουγτεηῖς, Αἰ χυϊὰ εγγᾶσε Νοβίσγυπι 184. γεγβυβ ἰῃ δι 0. }}} 15 ἰτιῖυ5. 
μοη 65ὲ ΄Ζυοά Ππιοπρδσηιδ. 151. Οοἀά. ἀλλήλας (σοττ. Μαϊ.), εἰ 

140. Οοάά. μαλεοῦ εἰ χάλκοιο (515) ἴῃ ἤπα ἀλγεινάς. γεζδιιδ ᾽ῃ πλοῖο γεάσης 
εἰ ὁπόσους. ἄδη5, ΒΙΡ.}} πο υἱΐϊο. 

148. Αἢ καταλύσας, υἱ δδιρεῦ 158. Οἰγ. ΠῚ, 34. 
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Ετ ρτᾶυθ ἔδγυεθιι βίδρτι δὰ Μοιϊοα μεϊϊαπι, 
Ῥγορίῖεῦ ἀτιιμάϊξεγαϑ τἰραϑ Ἔχ γειδαυς ἴοι 8 
Ῥοουϊα Ρίιαβῖδοὶ, βογεῦὶ υδὲ το] Ἰὰ ρεαῖδ. 

145 Ετγρο οδάδηϊ τὰυ}1ὶ νἹο]θηϊα τ} }}11}8 ἰγὰ. 

Ηδευ! φυδπὶ πιυϊϊᾶ νἰγὰπὶ διεγηθηϊυῦ ὉοΥροΥὰ ἔεετο' 
Τυπι Γὲχ ἴῃ δογιιουπι σοηι5 ἐπαρίδοθὈ}} 6 Ὀεῖϊο 
Αὐτὴϑ πηεϊυηαμ6 ἔεγαὶ : ργορεῖα ἀεὶα πιοτῖθ ρεσιρὶϊ. 

Αϑὶ δἰυβ8 βυγρεῖ, ΄Ζάδι ᾿ἰῖογα υδτῖα Ὠοϊδθὶῖ, 

κιὅο ᾽ν ρταν 8, οἱ οὐποῖὶβ τηθϊθμάπ8., σαῖνα ργοίαπάδηι 
Αὐτηθϊ ρἰδοίεπι ροϊδηϊ ΘΟΓΓΘΏ 8 ΑΤΆΧΙΒ, 
Ουϊνα σεγυηὶ Ὀ6}}15 ἰμϊογσιῖα ρεοίοτα Ῥεγβῶ. 
Ἐχβιβίεηϊ (ο]οΐοβ ἰμῖοῦ να]! ἀοβαυθ Ῥεϊαϑσοβ 
Ηοβ1}165 ἔαγὶς, οὐδ 68 βίπιὶ αἴχας ἰυτυ 8. 

ιὉ5 Νέεο υϊηυβ εἰ ΡὨγγρίῳ Ἰοηραια Ῥγοροῃιαϊβ ὑγροϑ 
γαρίηα ἔδγγαπι εγὶριεηϊ, ρωπαβήθ 6 ῥγϊογαπὶ 
ϑρουῖς ἀδθυμῃηῖὶ βοοίοσυπι, ἀυσπὶ πιυΐϊυδ ἔλεγα πιϊβοθῃῖ, 
Τυπὶ Πεὺβ εχ αἰτο βιρτιὰπι που! Ρὺ8 ἸΏρΘΏ8 
Οβιομάοι, πη ἰ8 ἴῃ 56 υϑγιθοῖ 8 ΔΏ18, 

κθο Ἰρυοΐδπι νοϊυογοπι Βαΐοδηι, ἰοηρὶ οπιηᾶ με ]ὶ. 
Αὐο ἴυμ τὸχ νι ἀδδ ᾿Ἰῃδηδὶ πλ} 1118 1ΓᾺ8 
Νεαυϊοχύδιι [υρτεὶ : βεενο οδάδὶ δη86 ρεγειωρίυβ. 

Εχιη φυϊησυδριηῖδ δι0 4υἱ ποπιῖπς ρτγαίεσεϊι, 
Εχ Αβια νϑηϊοὶ, Νασιβ ἘΠΊΟΣ, ΘΟΟΙ ἴΏ ΒΓΙΉΪδ, 

ιτ65 Μαρία φὰὶ με ]ο φαυδιῖεὶ ρυ]οεεγτίπῖα Ἀοηνω. 
Οοἰοΐοβ, ᾿Αβϑυγιοβϑααθ, εἰ ραϑῖο5 ἰδοῖα ΑϑΊΏΥΥΒΟ5, 

1μἴὰ8 ἀγοποϑὰπὶ ΤΊ γαςαβ οἱ ἱπποβρια ῬοΟηῖὶ 
Ἔξ χυοχγα 5ιθ]οῖϊεῖ, Ταιρθη πἰο φυαοαὰθ τη} 1118 ̓ γὰ8 
Νεαχυδααδπι οεἰϊυρὶεὶῖ ; πιδηὶρυ5 56ὰ πηθι γα ΟΓΌ ΘΙ 8 

ε70ο Βιϊδμίαϊα ᾿σαμοπῖυγ. Εο ἴὰπο οὐρὰ ρεγοιηρῖο 
Ἀοπιᾶ ἸΔοεθὶὶ ἰῃορδ, εἰ σεηβ θ6Ώ6 πηὰ]ῖα ρεγι ὶῖ. 

ΑἸτεν 80 ΚἜργριϊ πιᾶρτιᾶ τερίοης βϑεαυείυγ, 

Ὑὶν ρσταν!8 οἱ πηθιυθηαι : εἷο Ορτασὶ πραεῖς Ῥαγί ο8, 

160. ἱξηοίππι ανὶ8 ποηθῃ φάλχη) 6 164. ΑὨ ρμοϊϊυ5 ἀγχιμαχητής, νυἱ 50- 
4υο νἱάε ποῖ. Ῥτᾶ, 

161. Ἀδουττεῖ πἰς νογδὺ5 ἰηΐγα, 108, 106. Ροβδὶ γαλακτ. δὴ τ᾽ δαιϊοιιάυ ὃ 
Ροβὶ φισῖὶ ἰεκὶν δα άϊλῖι5 ἰὼ ὑπὸ οοάϊοα 168. γειδιϑ οχ 1601 πιδὶθ ἰϊογαῖιϑ, 
ΔἰἸεηυ9 ἰδῖα ὃν χαὶ τεθνηῶτα, χ. τ. λ., πἰπιὶδ οοῦῖα γμγορὶμαιι!5. ᾿ 
τ 6] 105 ἰμΐγα ρμοϑὶ 108 Ἰἰοοιαλ βδυϊϊυ- 169. γεγθυϑ ἃ]}85 4 οηιο πο Ξοσρεὶ 
τι. ἐμ 115 ΟἸΔἸλῖ5 Ἰυγ8 γεσιιγβυγυϑ. 
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Μήδους, Γερμανούς τε, Βοοσπορίδας τ᾽ ἀγαθύρσους, 

Βρεττανοὺς, [Πέρνους] τε, φαρετροφόρους τ᾽ ἴδηρας, 

Μασσαγέτας σχολιοὺς, Πέρσας δ᾽ ὑπερηνορέοντας. 

Καὶ τότε Ελλάδα πᾶσαν ἐσόψεται ἀγλαὸς ἀνὴρ, 

Ἐἰχθαίρων Σχυθίη καὶ Καυκάσῳ ἠνευόεντι. 
Σῆμα δέ τοι ἔσται χρατερὸν τούτου χρατέοντος " 

180 Οὐρανόθεν στέφανοι μεσσημθρίης τε χαὶ ἄρκτου 

στράσι φαινομένοις πανομοίϊοι ἀντείλωσιν. 

Καὶ τότε παιδὶ ἑῷ λείψει βασιλήϊον ἀρχὴν, 
Στοιχείου ἀργομένοιο, ἐπὴν ἰδίη ἐνὶ μοίρη 
Βήσεται εἰν Αἰδαο δόμοις βασιλεὺς ἀγαπήνωρ.- 

185 ἀλλ᾽ ὁπόταν ἄρχη τούτου παῖς ἐν χθονὶ Ῥώμης, 

᾿Ν μονάδος προφανεὶς, ἔσται χατὰ γαῖαν ἅπασαν 

Εἰρήνη μεγάλη πολυήρατος, ὄντε Λατῖνοι 

Στέρξουσι βασιλῆα, ἑοῦ πατρὸς εἵνεχα τιμῆς. 
ὃν σπεύδοντα μολεῖν χαὶ ἐπ᾽ ἀντολίην [τε] δύσιν τε 

100 Ῥωμαῖοι σχήσουσι χαὶ οὐχ ἐθέλοντα πρὸς οἴκους, 

Ῥώμης κοιρανέονθ᾽, ὅτι δὴ φίλος ἔπλετο πᾶσι 
Θυμὸς ὑπὲρ βασιλῆος ἀγαχλειτοῖο ἄναχτος. 

ἀλλὰ μινυνθάδιόν μιν ἀφαρπάξει βιότοιο 
Οὐλόμενος θάνατος, προδοθέντ᾽ ἰδίῃ ἐνὶ μοίρῃ. 

ἄλλοι δ᾽ αὖ μετέπειτα πάλιν χρατεροὶ πολεμισταὶ 

ἀλλήλους κόψουσι, κακὴν ἔριδα προφέροντες, 
Οὐ βασίλειον ἔχοντες ἀνάχτων, ἀλλὰ τυράννων. 
Πολλὰ δὲ δὴ τελέσουσι κακὰ χόσμῳ ἐνὶ παντὶ, 
Ῥωμαίοις δὲ μάλιστα, μέχρι τριτάτου Διονύσου, 

4200 ἄχρις ἀπ᾽ Αἰγύπτου χεχορυθμένος ἵξεται ἄρης, 

Διόνυσον ἄνακτα μετωνυμίην χαλέουσιν. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν φόνιός τε λέων φονίη τε λέαινα 

Πορφύρεον ῥήξουσι χλυτὸν βασιλήϊον εἷμα, 
Πνεύμονι συμμάρψουσιν, ἐπειγομένης βασιλείης " 

115. Οοὐὰ. περμανίους τε, ΓΙῸ 410 
Μαΐ. Περνούς ἴῃ ἰοχῖα (πδπὶ ᾿ῃ ΘΟΙΤηΘἢ- 
ἰατίο Πέρνους), ἰά εδἴ, ΗἨΊΡΕΓΠΟ5, γϑοῖα 
ΟΡ 86ηβιπι : 564 δη ἰογίε Ἰερνούς ἰοξει- 

ἄπτν, εἴπ ΒΥ ΠἰΖεβὶ 11 ὈΓΙΠΙΔ 5.}1 804, υἱ 
ποΟηΒυ΄υᾶπι ἃρυδ ΘΙΡ. Δ π,, Ρ ΓΈ ΒΟΥ 
{πὶ ἑη Ἰουδαῖοι ΙΡδγο5 ἴῃ ἤπ6 ᾿η16}}}}- 
τοῦ ἢ!ἸΞραποβ, Οἢ Βγ ἰὰπηΐβ εἰ ΠΣ Ρογηϊ 

ῬΓΟΡΙ αυυπι βἐῖυπι, ἀ6 φυο Ταοϊυς, Αρτὶ- 
ςοοἷ. κὶ 24. 

116. ἀοἀμ. μασαγετάς (5ϊς) : οἷτ. 50- 
ρΡτὰ, 08. 

180. (οἀι(. στεφάνοιο εἰ μεσημόρίης. 

θὲ Ἄσογομπᾶ πὶ σομϑίμ ]} ἐι οἷο ἰυϊρεγα 
νᾶ, εἴ. 11, 35, 544. 

181. Οοὐά. πανόμοιοι. Ϊη ἔπε νοΐε- 
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εάοβ, ἀεγιμδποβαημο, οἱ Βοβϑρουιἀα8 Αρδίμυτβοβ: 
1) Βυηιιοηδβ, ἢ  οΤποβ, ρἢμδγείγαϊοβ βιθγμεῖ [υ6ΓΟΒ. 

αββαρσοίαβαιι ἀοἷο δϑϑιιδῖοβ, Ῥεγβαβααε θγοσθβ. 
Ιάεμι ἴὰηο υΓΡθ 68 αγοογαπηι ἰηνίβεὶ οἱ ἄρΤΟΒ. 
ΙΣ ππϑρηυ8, ρογίδῃ5 δου 8 εἴ 00], δαοδβθ, Ὀοἰαηι. 

ϑιρηᾶ δυΐθπι Γερτιδΐθ 1080 πηδηϊ[εϑῖᾶ ἀἰδυπίαγ : 
180 (π]Ἰἴιι8 δὰ πηδαπιπχαθ ἀϊθηι βορίθλιθ ὑΓΙΟΏ 68 

Ιοάα σογηθῖαγ 816}}15 ἀγα γα ΘοΟσοᾶ. 

ἈΘρηΔΡΙῖ, παϊοααδ 510, 4. 61 ΡΥ πὰ ποῖδθιϊ, 

[λιογᾶ, νπὶ ἰγϑά οὶ ραϊγιδπλ, 4 Π|, ΠλΌΠΟΓΕ Υἱῖοϑ 

Πεβιποῖιι8, δ γριαβ ἀδβοθηάεῖ οἰαγὰβ δά ὈπιῦΓαβ. 
ι8) Ηϊπο 01 Βοιηδηδβ ἄγοθϑ ριογ εἰ} ἰθηθθιῖ 

Οὐεπι ποῖα ἀεβίριδι ρυϊμοορδ, ρᾶχ διιγοᾶ ταυπο 
Ευπάδὶ Ορο68 : οὐ ᾿εἰο [μαι] 5Ρ68 ππᾶχιτηᾶ σΘΏΙ18, 
Οτπαῖυϑ ῥγορ 8 νγῖα ΠΡ 8 αἴαιια ραϊογῃί8. 

Ησμο εἰ δα οοοᾶδυ5 ργορογδηΐθηι οἱ 850118 δά οΥὔἱθϑ 

100 Ἀοπιδηὶ γεῖποσα νοϊθηῖ, ἸὨἴ γα} 6 ροπαῖαβ 

ϑογυδθυηὶ Γόρτο Ἰμοο] ποι : ΘΟμοοΓαϊὰἃ ἰαπῖδ 
Εὐνηθιιβ οἱ Β8Π011 ἰδηϊα εϑὶ Γνγθητἃ ΓΟΡΊΒ. 
Αϑὶ ᾿ρϑυπλ 86ηϑι 1 ΟὈΓΕΡΘῊΒ ΟΓΟΒΟΘΠΙ 8 ΔΠῺΪ5 

Μοτϑ ταρὶεῖ, Ὀγονὶβ ἤδὰ ! ἀδξιποίαπι παπεσγε νἱῖῶ. 

1905 Ροβῖ δ]1ὶ νεηϊθῃὶϊ ππϑϊυθηαι ἔογΈ υ8 ἈΓΠΙΪΒ 
Μαυῖϊυᾶ 4ὰὶ νογίεπὶ να] ἀδ8 ἴῃ ἔπποσὰ ἀἰοχίγαβ. 
Νόου 2}}1 τεβεϑβ. 56ἀ δγιπῖὶ 5126 ΠΟΓῈ ἰὐτδηῃὶ, 
Οιιἱ πια]ὰ 50}}6οῖ 15 ̓ηῆτρθηϊ ρ]υγιιηἃ ἰε ΤΊ 8, 
Ἀοτηδῃϑδ ᾿ΠΡΓΙΠ118 σϑ μι], ἀτπὶ ἰοσι 8 δά 511 

λο0 ΝΙββυ8 ἃ ργρίο ΠΙοηγϑδι5, ΜαΓι 5 [ἢ ΔΓΠΆ15, 
Οἴπ68 αιιὸπὶ ἢοῖο Πιοηγϑιιπὶ ΠοπΉ]Ω6 ἀϊοςηϊ. 

Αϑιῖ αὶ ον 6118 1Ί6ὸ οσγαἀδἰ β4ὰς ᾿οαρηᾶ 

ϑοϊηάθσῃϊ τερα]ῖ ἔα] σεπίδι ΠλΏΓΙΟ6 νΘβ16Π), 

Ουπιαας ἰρ8ὰ ἀϊδοεγρῖα γα επϊ ργϑοοσαάϊα ρε]]ς, 

ναὶ Μαὶ. πανομοίον ἀντείλαντος : 56ἐ} 66 189. (οὐά. τε ποα Βαθρεωῖ. 
δὶς δυ ὐυπεῖννυδ ῥτγὸ διΐαγο. 192. Οοαά. ἀγακλύτοιο. 

182. Οοἀά. καί ποτε. 194. Οοἀι,, προδοθείς : 205 ΠΟΤ. 
188. Οοιἰά. ἀρχομένον γάρ" ἐπήν. 190. Οἵ. βυρτγα, 151. 
185. Οοὐά. ἄχρι ρῖὸ ἄρχῃ, ᾳιοὰ εἱ 197. Οοά. υπυ5 βασίλεια. δεϊηάα οτἵα- 

οἰτα ΠΡ γαγὶο δοοιἀδγαῖ τ Ῥγοαιηῖο, 7. 08 ἀναχτόρων : ΓΟΥΓ. Μαὶ. Οἴτ. ΧΙ, 262. 
188. (ὑοὐϑά. βασιλεῖς χαὶ ἐς πατρός, αὐ κὥκ5ὀ4. Υἱάεῖυν δυρροπάμμ ἐμ ῖο χαΐ, 

Μαὶ. ἑοῦ πατρός τεροϑυϊϊ. νὰ] Ἰεξεμάυμμ συμμάρψαντες. 
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Καὶ τότε δ᾽ ἁγνὸς ἄναξ, δοτ᾽ ἔλλαχε γράμματος ἀρχὴν, 
Εἰχθροὺς ἡγεμονῆας ἀμειψάμενος περὶ νίχης, 
Φέρδεσθαι σχυλάχεσσι χαὶ οἰωνοῖσι μεθήσει. 
Αἱ αἴ σοι, πυρίκαυστε πόλις, μεγαλόσθενε Ῥώμη, 
ὁππόσα δεῖ σε παθεῖν, ὁπόταν τάδε πάντα γένηται. 
ἀλλὰ μέγας βασϑεὺς ὁ περίχλυτος ἀμφὶς ἔπειτα 

Χρυσῷ τ᾽ ἠλέχτρῳ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ᾽ ἐλέφαντι 

Ἐξεγερεῖ πᾶσαν σε, καὶ ἐν χόσμῳ προτερήσεις 
Κτήμασι, καὶ ναοῖς, ἀγοραῖς, πλούτοις, σταδίοις τε, 
Καὶ τότε δ᾽ αὖθις ἔση πᾶσι φῶς, ὡς τὸ πρὶν ἦσθα. 
Αἱ μῶλεοι Κέχροπες, καὶ [ἀργεῖοι)], ἠδὲ Λάχωνες, - 
Οἱ περὶ Πηνειόν τε, βαθύσχοινόν τε ΝΙολοσσὸν, 
Τρίκκην, Δωδώνην τε, καὶ ὑψίτμητον ἰθώμην, 
Αὐχένα τε [Πιέρου] τε, μέγαν περὶ ῥίον Ὀλύμπου, 

σαν, Λάρισσάν τε, καὶ ὑψίπυλον Καλυδῶνα. 
ἀλλ᾽ ὁπόταν μέγα σῆμα Θεὸς μερόπεσσι ποιήσῃ, 

Ἡμιερίην σχοτόεσσαν ἀμολγαίην περὶ χόσμου, 
Καὶ τότε σοι, βασιλεῦ, τέλος ἔσσεται, οὐδὲ φύγοις ἂν 
ὀξὺ χασιγνήτοιο βιὸν βεδολημένον εἰς σέ. 

Καὶ τότε δ᾽ αὖτ᾽ ἄρξει θυμοφθόρος ἄσπετος αἴθων, 

ἔχ γενετῆς βασιλῆος ὃς Αἰγύπτου γένος ἕξει, 

ὁπλότερος μὲν πολλῷ, ἀρειότερος δὲ συναίμου, 
ὀγδώκοντ᾽ ἀριθμῶν ὅστ᾽ ἔλλαχεν ἔντυπον ἀρχήν. 
Καὶ τότε δ᾽ ἀθανάτοιο Θεοῦ θυμαλγέα μῆνιν 
Κόσμος ἅπας χόλποις ὑποδέξεται εἴνεχα τιμῆς. 
σται γὰρ μερόπεσσιν ἐφημερίοις ἀνθρώποις 

Λιμοὶ καὶ λοιμοὶ, πόλεμοί τ᾽ ἀνδροχτασίαι τε, 
Καὶ σχότος ἀχάματον καὶ ἐπὶ χθόνα μητέρα λαῶν, 
Ἦδ᾽ ἀκαταστασίη χαιρῶν, καὶ ἀμείλιχος ὀργὴ 
Οὐρανόθεν, σεισμοί τε, κεραυνοί [τε] φλεγέθοντες, 

205. Ἁγνὸς ἄναξ 5:΄)Ὀ06 Α1}01 ἀς Με5- ῥγὸ Κεχροπίδαι : 564 Υἱάδ δυρτὰ Βαδυ- 
δα : εἷὸ δυΐειι ἂς μοῦ χυονὶς ῥγίποῖρθ. λῶνας, Υ͂, 115, εἰ ΧΗ], 82. θεΐῃάε οοὐά. 

208. Οοἀά. αἷ αἴ σύ, σοπίγα υδυπὶ δ᾽- οπιῃα65, δαρεῖοι, 5δ'π6 56πη80, δὶ Μαὶ. 6 
ΒΥ] πυπι. οοη͵). Δαύλιοι: πο5 Ἀργεῖοι, ἀυδὶϊδηῖεῦ : 

212. Οοὐά. προτερήσει. Ὧ6ς ἴδηλδπ σαν] πὶ ΠΟ5 ΠΙΟΓΔΙῸΣ 'ῃ Ἂρ- 
4218. Οἵν. Υ11], 128, 544ᾳ.: Π|, 58, γεῖοι πιοάϊα πι8]6 οοττερία, δι: γ}}8 ἱῃ 

544., εἰ ἐπ μὶ5 ἰρ515 αἰ τἰπιῖ5 ΠΡ γῖ5, ΧΠῚ, ἀρ: μοηρ!9 βορα ρεοσδῃία. 
04, εἰς. 2106. Μολοσσός ἰρηοῖιι8 εοἰ διιηΐς, 

214. Ον. 11, 294, οἵ δυρτα, 48. 41 οὗ εἰγουπιϑίδηϊϊα ἰοσογυπι ποπιΐῃδ 
215. Κέκχροκες, ἰηυδίιαϊυπ) οπιπο νἱάδῖυν πῃ Τ]ιο958116 φχυκγεηάυ5. Νοινὶδ 
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05 Ἀορηδηαὶ βιυάϊο; ἴὰπι, οὐ) ᾿ἰἴογα ῥγίτηᾶ, 
Βοχ οδδίυβ οϑδ808 ἈΓΠΙΐΒ ΥἹοἰ ΓΟ Ρ8 ποδῖθϑ 
Ορρτὶπιεῖ, αἴφις νυ ργιάδπι σα δα 5406 το αυοῖ, 
γα τὶ, Ἀοπιὰ ροϊθηβ, υγῦ8 ἤαπιπι8 ἀο ῖῖα., φυσπίυπι 
Ηδυ ! ρϑίϊοσα πιδϑὶϊ, χαυπὶ ίαϊο ἤο οπηηὶα ἢσαϊ! 

10 ϑ6ὰ ἴδ ἀθ πι6}15 σὰχ ἱπο 8 γαῖ ὉΠ ΤΙ8 : 
Αὐυτοαυδ δγρεπίοαιθ, Ἔρογο δ]εοίγσοαυδ οογυδοδ 
Ἀυγϑιι5 ΘΓΙΒ; ΓΌΓΘυ8 ἰοῖο οΟἰεὈγα θοτ 8 οσρθα, 

“αι εἰ τοιρ 18, δια 118 ουπαῖα [ουΊ8486 : 
[πιο 6.15 ΓΌΓΒΙ8 ρορυ 8, νεὶϊυϊ δηῖα [α!δι}. 

2415 ΑΝ! πιΐβεγὶ σθοσοραβ, νοβ Αὐρίνὶ δί4φυβ [μοοΏ 68, 
Ελ φυὶ Ῥεμεὶ τὶραϑ, 4] βίαρῃα ΝοΪοβϑὶ, 
Τεγιοοδὰ Ὠοἀοπαπηηαε εἴ οαἰβαπι Βα ται ΠΠποιει!, 

Ριογυπ4ὰ6 Ἰυρσιτη πιαρτὶ ρτορα ουϊπηεη ΟἰγπΙρΡΙ, 
Οββδπὶ [ΓΙ ΒδδΙ2 406 οἱ τυγτίρεγαπι ΟαἸ γάομα ] 

0 ϑ8εα Βεὺβ οβίεηάεῖ βίρπυπι τπογ δ  θ05 ἸΏσΘΠΒ, 
Οἴυβ65 ᾿ποὶ το ῦγαϑ, ποοϊθιη4ις ἀϊυτγηδη). 
Ετ ͵δπ Βπ18 δάἀδβῖ, ο ταχ, Ό0]. πθο στανο γα Υ!8 
ΕΠ ρΊ68 το] πὶ ταθι6 ἸΓΓΟΙρΡΟΠ 8 αἰγοοὶ, 

Ηιιο αἰϊοσ, ραϑίδῃ8 ΔΏΪΠ)0Β ἴῃ ΘΟΓαθΘ ἔδγίποβ, 
Ὁ ϑυοοδάεϊῖ, βαϊυ8 ΡΥΡΙΙ ἀ6 ΒαΠΡΊΪΠ6 ΓΕΡΊδ, 

Ἐταῖγα τοϊποσ παῖυ, δα ἀσχίγα (ογιΐοσ, οἱ 4πεπὶ 
[μιέγὰ ἔαια!ὶ ποδὶ οοἰοροϑιίτηδ βίζηο. 
Ουο τερτιαηῖα ζταν 68 ἐΊ ΘΓ Νυπι 8 γα 
Εχοῖριεὶ στϑπιῖο, 800] ΘΓ. Πὶ ρΓῸ πιῦπογα, ἴ6]] 8, 

,“30 Ναπι βιπιιὶ ἱπου θοπὶ του! 018 πα! 406 οοὶ8 
Ῥεβῖεβ αἴχυς ἔλπιοϑϑ, "εἰ πὶ οὐ ἀθβ4 06 ΥἱΓοΟΓΌΠΙ, 
Ετοχ ροτροῖυα, εἰ ἰογτ8, συπουπη406 ραϊοβοιηῖ, 
Ταπιρογὰ νἱ σοηνυἶβα, ὨοΙΖα6 ἱπηπιῃ6 [γθηι 8 
ΓΑΓθλγῖο, πιοίυδ ᾿ογγσαπι 80 {ἰπηϊὴᾶ αἶγα, 

οεγῖα τρδαὶβ υἰδοετεῖ βαθύσχοινον τ᾽ Ἀ- 412], Αη περὶ χόσμον ὃ Οἰἴτ. ᾿Υ͂, δθ. 
χελῷον, υἱ; ᾿π|6}} Ἐᾳαῖον Αοἰιοῖοι!β, ποι 4258. Οἴν, ΠΠ, 218. 

ὑΠ|6 ἰπ Ερίγο εἰ ἰπ διε} α οπιπῖθυδ ποῖ, 2726. Οοάά. πολλῶν ἀριστερός ( κο). 
8δοι αἰτος ἰπ ΤΊοδβ8 16. 221. Οοὐά, ὀγδοήκοντα, οἱ ὃς ἔλλαχεν. 

411. Οἱν. 1᾿ἰαἀ, β, 129. 228, “4. (ἴεν 1, αἱ, 
418. σοάά. πτερικοῦ, υἱὲ πο α σοη)]. 229. Ἰάοπη ἤιιο αἰΐο δοῆϑι, Υ, 161. 

Πιέρον, εἰδὶ ρείπια πι8]6 σογτὶ μίτιγ, ΕἸ 282. γασαῖ χαί ἐπ πιϑΐο νϑγϑιὶ, 
νους ἐχ ἤοπιοτγο, [|. θ, 2ὅ, υδυὺὶ ἴδηαι 288. Καιρούς ἰμι οἰ 56 ἀ6 ᾿οπιροιῖαιΐ. 

ρεῖογ ἰπ ῥίον οογτηρίϊιν. μυδ δηπὶ, οἵ ο. ΠΠΦΕἀΞΠ57. [πἴτὰ φιοηυο, 290. 

4220. δῖ. ουγγὰ ΠῚ, εἰ αἰ ρ, 234. δι ἤμουν, τε δϑάϊτυπ) 6 οοη]. 

-« 
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Καὶ λαϊνοί θ᾽ ὑετοὶ χαὶ αὐγμηραὶ ψεχάδες τε]. δ: 
Σείετο δ᾽ αὖ Φρυγίης γαίης αἰπεινὰ χάρηνα, 

Σείοντο Σχυθιχῶν ὀρέων πόδες, ἔτρεμεν ἄστυ, 

ἔτρεμε δὲ χθὼν πᾶσα μετὰ σφίσιν λάδος αἴης. 

ΠΟουλλαὶ δ᾽ αὗτε πόλεις τε Θεοῦ μέγα θυμήναντος 

Πρηνισμοῖς πεσέονται ὑπ᾽ αἰθαλόεσσι κεραυνοῖς 

Καὶ χοπετοῖς " χοὐχ ἔστι φυγεῖν χόλον, οὐδ᾽ ὑπαλύξαι. 

. Καὶ τότε δ᾽ αὖ πέσεται βασιλεὺς στρατιῆς ἀπὸ γειρὸς, 

Βλυηθεὶς, οἷά περ οὔτις, ὑπὸ σφετέρων ἀνθρώπων. 
Τὸν μέτα Λατίνων πολλοὶ πάλιν ἐξεγεοοῦνται 

ἄνδρες πορφυρέην λώπην ἀμφειμένοι ὦμοις, 

Οἱ χλήρῳ στέρξουσι λαθεῖν βασιληήϊον ἀρχήν. 

Καὶ τότε τρεῖς βασϑλῆες ἐπ᾽ ἀγλαὰ τείχεα Ῥώμης 

ἔσσονται, δύο μὲν πρῶτον ἀριθμὸν χατέχοντες, 

Εἴς δὲ φέρων νῖχος τὸ μετώνυμον, οἷά περ οὐδείς. 

250 Στέρξουσι Ῥώμην αὐτοὶ χαὶ χόσμον ἅπαντα .. Μ“ ἢ 
Κηδόμενοι μερόπων, ἄνεσις δ᾽ οὐχ ἔσσεται αὐτοῖς. 

Οὐ γὰρ ἔφυ κόσμῳ Θεὸς ἴλαος, οὐδὲ μὲν ἔσται 
μ ’ Φ Ν ν»»ν μερος ἀνθρώποις, ὅτι δὴ καχὰ πολλὰ ἔοργαν. 

Τούνεχεν αὖ βασιλεῦσιν ἀειχέα θυμὸν ἐποίσει, 
“5 Παρδαλίων τε λύχων πολὺ χείρονα " τοὺς γὰρ ἀφειδῶς 

Χαλκεοθώρηκες παλάμαις ἰδίαϊσι λαθόντες, 

ἀπρήκτως τμηθέντας, ἀνάλχιδας οἷα γυναῖκας, 

ἐἰξολέσουσιν ἄνακτας ἐπὶ σχήπτροισιν ἑοῖσιν. 

Αἱ μέλεοι, Ῥώμης ἐρικυδέος ἔξοχοι ἄνδρες, 

46ο Ψευδαπάταις ὅρχοισι πεπεισμένοι ἐξαπόλησθε. 

Καὶ τότε δὴ πολλοὶ δορυχοίρανοι, οὐ κατὰ κόσμον, 
Φῶτες ἐφορμηθέντες ἀφαιρήσουσι γενέθλην 
Αἴματι πρωτογόνων ἀνδρῶν. . . . -« « ο 

Δὶς τοίην δ᾽ οὐ πρῶτον [ἄγοι μοίρην ποτὲ] δαίμων . 

θὉ 

285. Οοἀά. χελαινοί ( εἶτ. ΧΡ, 15), 
εἰ ἰῃ πα, ψεκάδες ἐΐϊπα τε : ΠΟ5 ὈΓΣΊΙ- 
406 ΠΟΓΓ. 

241. Ἄστν πο μδῖοϊ ΄ιυδηὶ οἰν!δ- 
ἴεπι ἰῃ 6} 58ὶ ροοῖδ, πἰδὶ Αἰ] θῃδ5. 

241. Οοαά. χκουχέτι, ι}} ποϑ5 χοὺὐχ 

ἔστι. 
248. 8. ἱπίγα, 249, οἷά περ οὐδείς, 

Πάντας δ᾽ ἀνθρώπους ἰδίοις ἔργοισιν ὀλέσσει. 

« αἴ ΠΕΙΟ, ὈΓἕδ οοἰογὶ9» : οἵγ. ΧΙ, 194. 
245. ἀοὐά. λώθδην : 56ἀ εἶν. {Π|, 380, 

εἰ "δὶ ποῖ. : ἰΐζδσιι ΧΙ, 210, οἵα, 
241. Οοὐά. βασιλεῖς. 
249. Οοἀὰά. νεῖχος : “64 ἀροτῖα ΠοΕΏ 

αἰϊφυοά ἐμ 6}Προπάυπι Υἱοϊοτιδ δῆϊπες, υἱ 
Νιοῖας, Νισοῖαβ, ΝΙσθρθογυβ, εἴς. 

28). Οοιά. 5“ ἄιιοπι, οὐδέ μιν. 
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“325 Ουε6}8 8415 ἰδρί ἀϊιπηαιι6 ΠΡ ΓῈ8 ΓΟΓΕΒΑῸΘ ΘΓ ΘΗΪΟΒ. 

Ηϊπο Ῥηγυρια πυϊδηϊ Ἔχοοὶβα ὁΔΟΌ ΤΩ] μὰ ἰογτθο, 
Ναυϊδηϊ εἴ Θογίμοὶ πηοηῖ68 γα] 61} 018 ἐπ118. 

05 τγϑιῖ, ᾿ΠΊΠΊ6Π50 ᾿ΓΟΠΙΪϊ ΟἸΉΠΙ15 τοὶ πηοῖὰ. 

Μυ]τα αυΐεπι, υδιιεηῖς Πδο, ἀ6 5661008 τὙ]γ65 

άο Ἐχϑι] οηῖ δα θιῖο ἱπιρυΐ δα, ἴδ πὶ ογερτα Ἰομαραπὶ 

Εὐ]ηληΔ. [88 ἢδ6 δυιῖ ΒΟ 1} νἹ ΓΘ ΠΘ6Ὸ ᾿ἰσίμπι. 

Τυηλ οδαεῖ ᾿ηληάᾶ ΓΕχ ρΓΟαΙΠΠΟΠ 6 ΒΌΟΓΕΠΙ, 
(λβίγΓθη86 1) ραᾶ851.15, Ζυα] θη) ποπ]ο δῃΐο, ΠΙΓΌΓΘΙΙ. 

Ροβιὶ ὰης οογια θαμὶ πλῖ} 1} ἀᾶτα "τὰ 1,ΔΙ1Ώ18, 
45 ῬυγρυΓΘδβ ΓΟΡῺΣΪ ΕἜΧΌΥΙΔΒ 51}}} 4 ]54116 ΓΔ ηΐ68, 

Ουδ8 ἰᾳπάδιῃ 80Γ118 ραγίγι ἰοσα ρίδοοθι. 
Αἰσαθ 101 ἴγ68 ΓαβῈβ ΒΌΡΘΓ ἀγάϊιᾶ τηηϊὰ Βοπηδο 
Ππηρογίαιῃ δοοιριθηΐ, Ζαοτγιπὶ 1101 ᾿Π 6 Γὰ πηοηϑβῖγαι 
Ῥγίμλα ἀθ05, δἰταπι νἹοΐουα ΠΟΏΜΠ6 βιρῃᾶί. 

“ὔο ΗΙ Ἀοπιδπ αἴ 5.15 ΟΥ̓Ρ6 ΠῚ γα] θναΓα ΓΙ 15 

Οοπιεπάρηϊ, π6ς 15 εγὶῖ Γοαα!εθνα ἰδ ΡΟΓΏΠ 1. 
Ναπι Ὥδᾷὰδ )4πὶ ρᾶγοοὶ θυ διῖ Ἰρποϑβοεῖ ἃ ἃ]ῖο 
Τογγασγαπι ρορ]}8, 4αοπίαπι πια]α πα ραϊγατιηι. 
Ετροὸ τογτιθ}} 6πὶ σοηἤαθιϊ ΓΕρΡΊ 5 ̓ἰγᾶτη, 
Ῥαγαὶβ αἴχας ἰῸρ᾽8 στανιογαηι, ᾿ρΡ8Ο54 6 ΟΥ̓ΘΏ 5 

Οοττορῖοϑ πϑη] 8 ν]5 ἰογ σαϊα ΥἹΓΟΓΊΠῚ, 

Ῥαπιηθδπ νυϑὶ αἱ ργείδπι, ἐἰἸἰβοογροῖ ᾿ΠΟΓΠΊΘ8, 

᾿Βοερῖγα 58ιπ}ὰ} σα] ΘΔ 8, 511} 1088 σα ἀάνεγα ΓΕΡΊΙΠΊ, 
ΑὮ ! πιβεσὶ ργόρογοβ Ἀομηθ ΟΠἸΠΙρΟΙΘὨ 15, ἱπΠ| 48 

“θο Ῥεγβάϊδμι ᾿πσιιο οἱ ρευ)αγια ἔάα ἰπειῖ8. 
Ταπο λἀογαῃῖ τι τὶ οὐ οἴ ]8 6 ρΑγ ΡῈ}5 ΟΥ̓ 8 

Ῥυρπδοοβ, "6 }]ο ᾿ηἱν ρα], ΒΕ Γρομ 816 ρυἸογιι πη 
Εππάϊιαβ δνογιθηῖ ᾿ουΠὶ Ὁ. . 9. 9... ὁ 
Ησιῖς 5: π|||6 πὶ πο ἃ}}} ἀπηυδπιὶ Ὀ18 ἔοσσα ἸΡΟΓαπὶ 

405 Ἑαϊα ἀαθυμί; ἔλοιίβααε 5818 ρθῆυϑ οπιης ρεγὶθὶῖ. 

2558. Οοὐά. παρδαλίῳ (5,6) εἰ χεῖρον 
εἰ αὐτούς ρῥτὸ τούς. Οἰτ, {|, 208. 

259. Οοὐά. αἷ μέλεα : οοτΓ. Μαὶ. 
260. Αἰ ἐξαπολεῖσθε " Οἷτγ. 11, 201. 

261. (οἀὰ οἱ κατὰ κόσμον : 50} εἶν. 
1, 358. 

2602. Οοαὰά. ἴη ἢπο γενέσθαι, τ118 γέ- 
γέθλαι, υπάὰδ ποδ γενέθλην. 

208. [δουπα οαάοιῃ ἴῃ οππΐθυϑ. 
201. Οοϊά. ἄγειν οἰχτρὴν τότε, υδὶ 

Ὧ08 ἄγοι μοίρην ποτέ, 561)51 ᾿ἴὰ 5816] 
υἱοιπη4ι16 δῖα; ΠΟ. ὈΙΌΓΒΙ15 πιὰ }6,, 5ἱ 

πρῶτον δοοϊρίαϊγ ἴδπαυδηλ πρότερον, 
(μιοιὶ 5θιλ5ι15 πιδρ 15 4118 πὰ ΤΑ ΠΏ ΔΙΪΟΆ ρμο5- 
(δι. {ται εἶν. Υ111, 1171. ἀπὰς πηδηὶ- 

[οδῖο ἀποῖις ᾿ς νογβὺς, οἵ Ἰηΐγα, 308. 
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ἀλλὰ Θεὸς πάλιν [ἄξει] ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντας 

Εἰς χρίσιν ἐλθέμεναι, ὁπόσοι χατατεχμήραντο, 
Αὐτοὶ ἐπιφράσσονται ἐν ἀλλήλοισι βαλόντες, 
Αὐτὴν εἰς [κατάκρισιν ἐφιέμενοι χαχότητος. 

270 Πολλὰ μὲν ἑξῆς ἄστρα χαὶ ἀχτινόεντα χομήτην, 

Πολλοῦ ἐπερχομένου πολέμου καὶ δηϊοτῆτος. .. 
Ἡνίκα δ᾽ αὖ χρησμοὺς συνάγῃ πολλοὺς περὶ νήσων, 

Φραζόμε[νος] ξείνοισι μάχην καὶ δηϊοτῆτα 

ργαλέην τε ἅτην ἱερῶν, λέξει δὲ τάχιστα 
470 Πυροὺς χαὶ χριθὰς συνάγειν ἐν δώμασι Ῥώμης, 

Εἰς ἄφενον σπεύδοντι, ἐπὶ δυοχαίδεχα μῆνας, 
Καί τε ταλαίπωρος πόλις ἔσσεται ἤμασι χείνοις. 

Εὐθὺς δ᾽ εὐδαίμων πάλιν ἔσσεται οὐ κατὰ μιχρόν " 
Ἠσυχίη δ᾽ ἔσται, ὁπόταν τὸ χρατοῦν ἀπόληται. 

“80 Καὶ τότε Λατίνων γενεὴ πύματος βασιλήων 

ἕσται, χαὶ βασιλεία μετ᾽ αὐτὴν ἐξαναφύσει, 

Παῖδες χαὶ παίδων γενεὴ ἀσάλευτος ὑπάρξει" 

ἔσται γὰρ γνωστή οἱ, ἐπεὶ Θεὸς αὐτὸς ἀνάσσει. 

ἔστι δέ τις γαΐη. φίλη τροφὸς ἀνθρώποισι, 

α85 Κειμένη ἐν πεδίῳ " περὶ δ᾽ αὐτὴν Νεῖλος ὁρίζει 
Πᾶσαν ἐπουρίζων Λιθύην ἠδ᾽ Αἰθιοπίαν. 

Καὶ Σύροι ἁρπάξουσιν ἐφήμεροι ἄλλοθεν ἄλλος 

Πᾶσαν ἀπαρτίην τῆσδ᾽ ἐχ γῆς" [ἡ μέγας ἔσται 

Κεδνὸς ἄναξ βασιλεὺς, παίδων [ἕνα φῶτ᾽ [ἐπιϊπέμπων, 

-- 2384, 5κ54ᾳ. [Εϊπς ἃ τεϊχφυὶ ἱπιρογίϊ ἔδιϊς ρεουϊίατίυς δὰ τεβ  βγρεϊας ἱγδη εὶς 
Ροεῖδ.} ξγρίυς ἃ ϑ'γεί [ἰἸὰ εδῖ, ἃ Ῥεγδβὶϑ ) υδεϊδῖα δυχιϊ απ εἰ υἱυάϊοϊας Βαρὶ(Δ- 

466. Οοἀὰά. αὔξει, υνὶ πο5 ἄξει. 
261. Οοαὐά. ὅσοι ῥὑτοὸ ὁπόσοι. 
268. Βοοββα υἱάδῖυν δἰαυϊὰ ᾿πειὶο : 

δ6Ή5115 δηὶπὶ εδὶ ἃ αὐτοὶ ἐπιφράσονται: 
εἴν. ΙΥῈ, 838, 54. 

269. Οοὐά, Μαϊδηΐ, αὐτὴν ἰσόχρισιν, 
βαγῦδγε. Μουδοθηβὶβ, αὐτὴν εἷς χρίσιν. 
Νοβ υἱουάυς ΘΠΟΥΤ. πός ἰογῖδββδα 5ἰῃ6 
ΥΟΣΙ 5Ρ6Ο16 : ὩδΔ ἰῃ ἴδρυϊοδαᾶ υόςα ἰσό- 
χρισιν ροῖυϊϊ ο Ὡδλδοὶ 6χ σοΙρΟ Πα 0 ̓Γ» 
Ῥοϊτἰοηὶς χατά ᾿ΡΓΑΥΙ 5 πο ἐπι οἰ] θεῖο. 

410, 54. Εχ ὙΠ, 191, 198. Ὑεγρο 
οδγεῖ Ὥγηϊαχὶς; δὰ εἰ! ρδοὶς ροῖϊϊυ5 οεὶ 
418ῃ ἰδουπηδ. 

41ὅ. ΑἹ ροϊϊυ8 ἡνίκα δ᾽ ἄν ὃ Ῥτο περὶ 

νήσων τοςιϊυ5 οβεεὶ περὶ νήσους. δε οτα- 
ου}}5 οἰϊατῖιπι Ἔχοϊδηιϊίθυς, νὰ ποῖ. 

418. Οοἀά. φραζόμενοι, ρτοὸ φυο Ετὶοήϊ. 
φραζομένους, ε σοη]. : Ποδ φραζόμενος, ἰά 
εεὶ « σΟηβυ δ 5, Τοβροηδυπι ΔΌ ΟΥδΟυ 18 

ἴογδῃβ », τηδρὶ8 ργοίεοϊο ϑτῖδοθ 4υδηὶ 
ἱπίγα, 801, φράζουσι ργοὸ φραζομένοις, 
« σοηϑυ δηιθυ98, ἰπἰοττοζδηῖθυδ». διὰ 
80᾽εῖ ΒΊΟΥ} ]α ἀυδ8 τεγθοσγιπὶ νόσδβ, δοιἐη᾽ 
ντ εἰ τηεάΐδη), 4υδοὶ ργοϊαϊϑοῦδθ “0Π- 
ἴυπάεγε. 

214. Οοἀὰ. ἱερόν, πἰδὶ ὑπυβ ἱεράν, 
αἴτυαας ταδὶα : οοὐτ. Ετιοὰϊ, εἰ ίανεϊ 
ἱεροσυλία ναῶν, 1], 14. ϑιδῖῖπι οοάά. 

Οπιης8 λέξει, ΠΓῸ 400 τοδιεηις λέξῃ, 
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Ναπὶ Ποὺ 1ρ86 Ποπηη65, πια]ὰ οογάδ, ριαάογο σδγθηῖαβ, 

Θυρρ] οἷο αἀάϊοεῖ, γογθ18 ΤΖαϊσυγχη 6 τΔ  1ρ τ 18 
Οοπίοπάεπὶι δυᾶ ργορτγὰ δἰϊθηθ ἰηΐαμάογθ νἱΐῶ, 
Ιρδαπι δά }ιάαϊοιὶ ἤποπι ρθοοᾶγα ἰθηδοθ8. 

270 Αϑβῖγα χυϊάθε παυ]ῖὰ οἱ τα ἀϊδηίεπὶ 06 σογμοίθῃ, 
[Ὠβιδηι 18. Ὀ6}}1 βίστπιαπι Πογγθηα: 486 ᾿υπιυ 8... 

Αβὲ υδ᾽ ἐδιάϊοα8, 4088 Ἰηδι]α ρ᾽υγίπια πατίεὶ, 
(οπτυϊετῖι βογῖεβ, 6] απιηὰ6 οἱ ρα πογὶϊ 
Ἐχίεσηο ἃ ρορυΐο, τθηρ] 5486 ᾿μϑῖδγο ΓυϊΏδμ, 

“γῦ Ηογάφα ἴπῃο εἀϊοεῖ εἴ μπᾶ ἰδγγα ραγασὶ, 

51 415 παῖ ᾿ΠΟΓΊΠΊ, τη ΡΏ 8 ἸπΊΓα τηοθηϊὰ ἈΟπιδ, 
Βι58 δοχ υἱ να]ϑαὶ ἀυγδηο ν᾽ οΓα ΤΏ Ώ568 

08 ὨΪΠ}15 ἰμίθ χ : ἔθ! χ ἰδλθη 111 νοοδηάδ,, 

Ουυπι ρᾶχ Γυγϑυβ δγιϊ, Ζυυπι ΥἹ8 ᾿ηλγη]οὰ [αἰϊδοοῖ. 

,8ο δρᾷ ἔδλϊο βοροΐϑβϑ ογιῖ ἤδο οχῖγοπδ [,81}}}8 

ἈδΔρΊΡυΒ. [ηἀ6 πονὶ βυγρϑὶ ἀοπληδῖϊο ΓΕΡΏ, 
Ναῖοβ δἴχις ἀϊὰ 56 γῸ5 γθοίυσα πθροῖεϑ, 
Ῥγεβθηϑ χυίρρο ἢθο, φυοηϊαπι Ὠδυ8 ἱπιρογαὶ 1086. 

ἔβι νϑσο 16] ὺβ, μβοπιϊπυπὶ στα ββίτηδ Ὠυίτιχ, 
“85 Ῥιηραθιβ Ἀγυόσαπι Βραῖ118, αθὶ Ν}]ὰ8 ΡΠ ἀΔῺ8 

οραβ ΓΑ γαβαυς νᾶρὸ ἀἰβογι πιμαῖ δΙ.η6. 
Ηδῃο ϑγτίο ροηῖαϑ ΟγΘὈΓΙβ ᾿ΠΟΌΓΒΙ 5 Ο1πὶ 

Βιγίρίθηι, ργθάδβαιθ δριρεηῖ ᾿πρὰῃθ ρδῦ ἄρτοϑ, 
Πόοηθο στὰχ δἰ χυῖδβ πατεῖ θδὴΘ ργονιὰὰβ ὑπὰπὶ 

δῖ ἀν 111ο, φαὶ ἴαπι τερπδϑὶϊ, ἐπιρογαῖοσο, ἰϑσὰθ δά ορεϑαὶ ἔεσομάδπι δυυτ ἰρεε υϊτοῖ 
δ] υπι [ἐταϊαϊϊα εἰ ἰογιυἱτα [κο ΟΠλη1Δ ]. -- 

εἷσαϊ ἰηΐτα, 801, κοτὲ, ςοποιγυοπάυπι 
ΠαρῈ οὑπὶ ἡνίκα 56 ρμ]ευὶυ5 ἡνίχα ἄν, 
φυοά ρῥτγεςοοβϑϑιῖ. 

216. Εχ Ηεοϊοάο, Ορεῦ. 24, 0] ρᾶ- 
τες ἄφενον ἰεξίτυτ, 4υδιινϑ τη πὺ5 υἷ- 
ἰαῖΘ ὑγοὸ ἄφενος. ἢϊς νετοὸ υἱάεϊυν ἢμδδς 
γοχ πιογοθίίδαιλ ἱπάϊσδτα 116 ὈΓΟΙΔ 5581) 
40] ρ᾽υγίπιον οοπιμηοδῖυ5, ὑγβεηῖα Ομ 81- 
ἀϊοπὶς πιεῖυ, ἱπιροτίδυογίηι. 

280. Πύματος ἰη ἴδηι. ρεουδο-αἰἰϊουπι 
εβῖ, υἱ 4]6 ΒῈπα πιυϊα ἐπ δ: ΟΠ) }π15 : ον. 
ἔχο. ποβῖγ. ἀδίεγυσα πον} }5 πηαχὶπια Πὶς 
Ἰοσυβ, Ζυΐδ πιδρῃὰ οχ ρατῖδ τ ἀεῖιγ ῃΐπς 
δι86ὲ διυπιρὶδ ῬγΟΡΒΘΙΪΑ αιᾶπι ἰορί πηι ἰπ- 
τεγροϊαἴδαι Ὁ. ὙΠ], 181, 544., 08] υἱὰδ 
Ὠοῖ. 

282. Οοὐά. ὑπάρχει... 
288. 1,δοῖῖο οοτγίδ, δοῦδ05 Οὔδουτ8. 

284, Οἷν. ΠΙ,218, οἱ ΧΙΠ, 43. Ῥγῖον 
δυΐετα ἴῃ φίλη ργοάδυεϊϊων Ηοιγιογίοδ |ΐ- 
οδηῖίδ. 

285. Οἷν. ΧΙ, 44. 
281. Οοἀά. ἀπάρξονσιν. 
288. Οοἀά. ἀπαρτίην (πὺ5 Ῥοδοὶδ 

ἁμαρτίαν) τῆς δεχτῆς (515), ἃς. ἀεὶπάδ 
σοί αδὶ π09 , 6 οοῃ]. φυΐάφηι, 5115 ἴδυγθ 
ςοτῖα, εἰ ἰγίδυϑ ργοχὶ πη δοουϊυγὶβ νογεὶ- 
Ρυ5, Οπηπίπο ἰδ οτδηι 8, οροπὶ ἰοσεηῖσ 
ῃοη ἀυῤ δηλ. 

289. σα. παίδων καὶ φώτεσι πέμ- 
πων, 5:Π6 δ6ῆδι: : Π05 (ΟΙΤ. ϑεῆβυδ δῦ- 
ἰεπὶ ἴοιϊι5 οςΐ ἐχ Ατζυπιθηῖο ρεϊεπάι. 
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Καὶ δεινὸν φρονέων περὶ δεινοτάτοις ἐπὶ πᾶσιν, 
ἱταλίης πάσης μεγαλόφρονος [οἴσει] ἀρωγὸν 

Καρτερόν. Ἡνίχα δ᾽ ἀσσυρίης ἐπὶ οἴνοπα πόντον 
ἔλθη, καὶ Φοίνιχας ἑοῖς οἴκοις δ᾽ ἀλαπαξει, 

Λυσόμενος πόλεμον τε χαχὸν καὶ φύλοπιν αἰνήν, 
.0ῦ Τῶν δύο χοιρανιῶν ἐπὶ γῆς εἷς χοίρανος ἔσται. 

Νῦν δὲ τέλος πολύμοχθον ἀλεξανδ ρεῦσιν ἀείσω. 
Οἱ δ᾽ [ Ἢ ν. ΠῚ Α 3 “ 

ι ὁ ἱερὴν Αἴγυπτον ἀπήμονα τὴν ἀσάλευτον 

Βάρδαροι οἰκήσουσιν, ὅταν φθόνος ἔκποθεν ἔλθη. 
Χεῖμα θέρος ποιεῖ" τότε θέσφατα πάντα τελεῖται. 

300 Αλλ᾽ ὁπόταν τρεῖς παῖδες Ὀλύμπια νικήσωσι, 

Κἂν μὲν δὴ φράζουσι θεόκλυτα θέσφατα λέξη 
Αἴματι τετράποδος γαλαθηνοῦ πρῶτα καθῆραι, 

Τρὶς τοίνυν ὕψιστος ἄγοι δειρὴν τότε δεινήν, 
[Εὗτ᾽ ἂν] πενθαλέον δόρυ μαχρὸν πᾶσι τανύσσῃ " 

3205 
τ ΄ Αἰμα πολὺ ῥεύσει τότε βάρδαρον ἐν κονίῃσι, 

Ξείνοις ἀξείνοισιν ὅταν πόλις ἐξαλαπαχθῆ. 

λόιος ὃς τέθνηκε, καὶ ὅλθιος ὅστις ἄτεχνος. 

- Τὸν γὰρ δὴ δούλειον ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα θήςει 

ὁ πρὶν ἐλευθερίησιν ἐπώνυμος ἡγεμονήσας, 

210 Βουλὰς ἔμπροσθεν μὲν ἀοίδιμος οὗτος ἑλίσσων " 

Τοίην δουλοσύνην θήσει πολύεδρον ἀνάχτων. 

Καὶ τότε δὴ Σικελῶν στρατὸς αὐτίκα δύσυιορος ἥξει, 

Δεῖμα φέρων, ὁπόταν [πολυδάρδαρον ἔθνος ἐπέλθη. 
Καρπὸν ἐπὰν φύσησι, διατυιήξουσιν ἀρούρης. 

415 Τοῖς χαχὸν [ἀντὶ καχοῦ] δώσει Θεὸς ὑψιχεραυνός . 

- 296, 54ᾳ. Ῥοπίοδ νϑτὸ [γταῖϊβ ἰὰ 4υοαι6) Αἰοχδηάτὶα ἧπ Βαγρατγογιπι ἀο [58 
ΤΩΒΏ.5, ΠΟῚ 8106 ΠΙΔΡΏΟ Οἱ ΓΙ Π4016 δδηριπ]8 οἴἤανίο, 5 συ} 6 συτι 500} 11. --- 812. 

844. δἰουϊογυπι [8ῃ ροῖϊιι5 Θογίμβαγυτ ἢ] πὶ ΖΕ ρΥρίυπι ἱπουγϑίο. --- 

291. Οοἀά. οἷσιν, υδὶ ηο5 οἴσει. ἢ6- 
ἱπάς Μαῖι5 α οοη). ἀρωγός 5οτρβεγαῖ εἰ 
χαρτερός (5810), ΠΟΙΪΠ. ΡΓῸ 866., ν16}}- 
οαῖ τιὶὶ δὰ χεδνὸς ἄναξ τοίογγοῖ : 564 

τορυσηδηῖ οοάϊοο65. Τοίυπι ἰοσὰπι ΠῸ5 υ- 
οὐπιαι6 ταίδοϊ πηι. 

4291. Οἱ δ᾽ οὐδοιΓιτ 6ϑῖ, οἵ 58η6 νἃ- 
οαῖ, πἰδὶ βαγραγοβ ρυρι}}5 ΘρΡΡοαϊ. 

298. Οοαἀά. βάρδαρον. Οεγίιπι ο5ῖ βάρ- 
ὄαροι : 564 αιΐηδαλ ἰσ1}} Απ ϑογίμα, υἱ 
ἰηΐτα, 811, 544. ὃ 

299. Εχ ΥἼΠ, 215. 
301. Οοἀά. φράζωσι : πο8 φράζουσι 

ΡῬΓῸ φραζομένοις, « ογδουΐιμι σοη 5016 - 
1115», δοίνᾶ ὨΘΙΡ6 νοοα ΡΙῸ πηδίϊδ, 
᾿σδηῖοΓ πηᾶρὶ5 αιιὰπὶ δτίθεοθ,, 86 εχ υὑ50 
ΘΙ ΠΟ : εἴγ, διρτα,, 218. 

803. θυοῖυ ραγί πὶ νοῦϑιι5 οχ ἨομΊΕΤΟ, 
[Ππ|2:ἀ. α, 528, φυΐϊχιια Ἰά6ο0 πιᾶδὶς συᾶπι 
.ῖς ἀδεραῖ, ῥγοίδμηιϑ νυ ογὶ ρμοβεῖ: οοῖ6- 

Γιὰ σοιίεγοιίιι5. οὐ ΘΙ] 5 ὙΠ], 
111, οἱ δυργὰ, 264. 
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400 δ ῃαι18, οἱ πηβηῖθ ροϑυίοαϊα ουποία νοϊαίαῃ5,. 
ἴτϑ νοϊδὶ πη! γῖ8 [ἴὰ]0 ἀδ ἸἰοτΘ τηᾶρΏ ἢ} 

Ὁ]Πίοτοηι. Ηϊο ροβίαυδπι ϑυσῖς πιατῖὰ αἰτὰ δ ρογθ 

γεμουῖ, Ἰπ486 βιἃ ῬΠΟΠΙΟΟ5 ΥὙἹοοσῖϊ ΟΓΆ, 
᾿πηροηθῃ5 Ὀ6|1ο ἤποιῃ οἱ ἀἰβοογαά!θυλ5 στη], 

205 Τυπὶ σε Π. πὶ ἴῃ ἰΘΥΓῚΒ ΓΕΡΤᾺΠῚ ΓῈΧ ὉΠῸΒ ΠᾺΡ ΘΡΙ.΄ 
564 ΠΡ], Αἰοχαπάγια, πιδαπιὶ ργά! σογο βπθ ὦ 

Ταπιρὺβ δα οβῖ. Γηρα ργρίυβ ραραῖα ρῈΓ ΘΥΌΠῚ, 

Ἐχίογηδϑ [πτ185 οἵ θάτραγαὰ νιηοΐα 5 1011. 

ΕἸδὶ ΠῚΘΠῚ5 ἐοϑῖαϑ. ΠπΠ6Ὸ δγὰηϊ οτασιΐα νᾶ. 

300 Ηϊηο δὰ ΟἸγηηριαος νϑῃϊθηῖ αιιπὴ Ῥγωνηΐα ραϊπιο 

ΤΓα5 Ρθ ΟΣ, σΖυδην!8 τηοηθϑηῖ οταοι δ ἀἸναπι ἢ 

ϑΑΠΡΌΪΠ6 4ΔΙΔαΓΌΡ 618 ᾿ΘΠΘΥῚ ΘΟΠΊΠ.858 ΡΙΆΓΘ, 

Τοῦ ἀδριῖ ΑἸΙροΐθη5 σομοιι580 νου 06 πυΐυτη : 

Οὖἱ 5ϊπηῖ που ἤοαπι οὐ οἴ 15 Ἰπιθ μου Παϑίδη, 

Βαγ ατισὰΒ ἰᾶτρο ἤπεῖ ΔῖΓΟ 'π ΡΌΪ ΘΓ ΒΘΠΡΊΒ, 

Ουδπαο υὑγ]οπὴ το γᾶπη ναϑῖδ 11 ἸΠΠΟΒρ Ια τὰγθα.. 

Β ΙΧ ΖᾺϊ να ἴὰπο οἱ 4] ργο]α σαγοθι! 
ρ56 οἴδηϊπι ἴὰπ| ΘΟἸΪὰ }τ|ρῸ 56ΥΥ}}1ἃ ΒῈ  αοῖ, 

Ουιϊ ΠΡ ογῖατιβ βρεοῖα σαυαεραῖ Ποπαβία, 

310 ΜαΪϊα οἷτπι ργιοΐατα, ἢ1}}}} πη ἴα] 6 νο] 888 : 

Ταπίτπι βογν}! ογογὶβΒ ΒᾺ} τορΊθυ5 ἱπβίαι ! 
Ῥχγοιίπυβ ἱπίδπδίατῃ [ ϑου "ἢ 1618] νηΐ ἀρπιθη Δ} οΥίϑ : 

ΒαγΡᾶγᾶ ᾿θγγουθιη σ8Ώ8 ἰηξεγαῖ 1118. πΠοναβῆα6 

Ατνοσαπι βαροῖεβ ἴθπεγα ἀδραδοοῖ τη ἤεγθρᾶ. 

315 ϑεἀ Πεὺβ ἢ15 τη] εἴλοϊα πιᾶΐα τλθγοθ γοροηΐοῖ : 

804. Οοἀά, οὗ γ᾽ ἄν, υδὲ πο8 εἶτ᾽ ἄν, 
ῬΓΟΒΑΌΝΙ ἰογίαββα σοπ͵]δοίιτα, 4 ἴ8- 
ΤᾺΘΏ πος ΟἸΔηἾΡι15 ἀοςῖ!8 πόα ΠΟΡΪ8 ΟΠ1- 
πη 584115[4 61} : νἱάα ποῖ. 

308. Οἰν. 11], 448; ΧΙ; ΟἿ, 
809. ὑοαά. ὃς πρίν, εἴ ἴῃ ἔμπα, εἰς 

ἐμονάσεις νοὶ ἐμονώσεις, Π0}}0 56:51): 

σοΥτ. Ναὶ. Οιι}5 δυιΐϊοπη 1116 Πης ΒΟΥ ΓΘ 
Φυρεῖαγ, οἷσι ΠΡΟΓα 15 ̓ ροϊο ἢ, ηἰϑὶ 

ΡΟΡυΪι5 1056 ΑἸΟχαπαγίηυϑ ἢ 
410. Οοά. ἀοίδιμον : σοττ. Μαὶ. : 

56 γο] ]οπλι8 ὑτῸ οὗτος τοβογΓ οἱ οὐχέθ᾽, 
τἰη46 ἴτδηϑ 1115 ἤαὶ δά ν ΘΓ} 54. 

811. Δουλοσύνην πολύεδρον ἀνάχτων, 
δ6ΓΥ τ α]}]Ὸ0 ὯΔ 1161} 66 51}}0 πλι}} 15 ΠΟ 51- 

γα}, 566} υἹο βοτὰ τορηπδηῖ)}5 [ ΒΟπιδ- 
8 νἹ 6] οαῖ ᾿πηρογαϊουθι9} ραἰ!εη δηλ. 
ΟἴνΟ Υ, 111. 

8312. Ῥγὸ Σιχελῶν αυ!άπὶ Σχυθέων ὃ 
818. Οοὐά. πάλιν βάρδαρος ἐπέλθῃ, 

νοῦϑα 816 πριν ]ο. Εἰ ροϑὶ βάρόαρος δεἰ]ς, 
ΒΡ οὶ ροῖοϑι ὄχλος : βεὰ πολυδάρδαρον 
ἔθνος 8οτὶ ρ5ῖῖ ΔἸ] ΘΙ } 1, ΠῚ, 520. 

8414, Ουἀά. ἐπὰν φύσωσι : πο9 (ΟΥΓ. 
αἱ Ιἄετ να]εαῖ φύσησι ᾳιιοά φνῇ, « {Γ6- 

νον, 8 ἰἰσοὶ ρταμπηπγαῖῖοα. ἴη 

ἤπα, οοἰά. ἀρούρας, ρμΓῸ 40 πο5 ἀρού- 
ρῆς, ΟἰΑΓΊΟΓΕ 5651). 

815. (οἰ ἀ, ἀντ᾽ ἀγαθοῦ : πο5 (ΟΥΓ. 
οχ ἰρτοὸ ΠῚ], 280. 
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"π᾿ οω Ξεῖνος ξεῖνον ἀεὶ προνομεύσας χρυσὸν [ἀπῶλθη]. 

Αὐτὰρ ἐπὰν δὴ πάντες ἐπόψονθ᾽ αἷμα λέοντος 

Θυμοδόρον, φονία θ᾽ ἥξει ἐπὶ σῶμα λέαινα 
Αὐτοῦ χαχχεφαλῆς, σκῆπτρον δ᾽ ἀπορίψει ἀπ᾽ αὐτοῦ ᾿ 

320 ὡς δ᾽ ὁπόταν ἐν δαιτὶ φίλη γεύσονται ἅπαντες 

Λαοὶ ἐν Αἰγύπτῳ, τελέουσι δὲ καρτερὰ ἔργα; 
ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἔρυχε, πολὺς δ᾽ ἀλαλητὸς ἐν αὐτοῖς " 

ὡσαύτως [καὶ] τάρδος ἐπέσσεται ἀνθρώποισι 
Ναινομένης ἔριδος, πολλοὶ δ᾽ ἀπόλοιντο καὶ ἄλλοι 

3) ἀλλήλους χτείνοντες ὑπὸ χρατερῆς ὑσμίνης. 

Καὶ τότε χυανέαις φολίσι πεπυχασμένος ἥξει" 

ἥξουσι δύο ἄλλοι [ἀπρόσφιλοι] ἀλλήλοισι, 

Καὶ τρίτατος αὐτοῖσι χριὸς μέγας ἐχ Κυρήνης, 

ὃν πρὶν ἔλεξα φυγόντα μάχη παρὰ χεύμασι Νείλου. 
330 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἄπρηχτον ὁδὸν τελέουσιν ἅπαντες. 

Καὶ τότε μὲν μεγάλων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν 
ἔσσονται μήχη πολυήσυχα. Αὐτὰρ ἔπειτα 
Θήσετ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ πόλεμος πάλι δεύτερος αὑτοῖς. 

Καυχίη δ᾽ ἔσται, νῖκος δ᾽ οὐχ ἔσσεται αὐτοῖς. 

335 ὦ μέλεοι [χειρώνακτες] πόλεως ἐπισήμου. 
Καὶ πολέμοις σχύλευμα γενήσεται οὐχ ἐπὶ δηρόν. 
Καὶ τότε δὴ χώρης πολλῆς ὁμοτέρμονες ἄνδρες 

Φεύξονται δειλοὶ, [δειλοὺς] δ’ ἄξουσι τοχῇας. 

Καὶ πάλιν ἐγχύρσουσι [πόλει], μέγα νῖκος ἔχοντες" 

-- 811 κᾳᾳ. [ΑὉ πος νεῦϑυ τοί πιι9 18πὶ δὰ ψεσίοσα, Ζυὶρρα νδιῖ8 ᾿ρβϑίυ5 1ΘΏρο- 
τίδιιϑ ῥγορίοτα. ] Εχϑυποϊο ἰθοπα [ Οἀεηδῖο, οὐ ἰβοῖτηθα : πᾶπὶ υἱὰς ΧΙΠ, 165, δη4.; 
ΧΙΥ, 12, 244.], ἰεξξπὰ [ Ζεποῖα ἤδπρε } γερηυτη οδραϑβθεῖ, ὉΠΔ6 δυγρεηῖ ᾿π Ἐργρῖο 
εἶν}}ε5 ἰυπηυ]ῖυς. --- 826, 544. ϑαγρθὴβ [ἢρπρ οσβαγυπ) τὰχ, υἱὲ βιργα, 

ΧΙΠ, 164, 168], ἴγεβάᾷις 8}}} τιῖπυβ ποῖϊ, ὑπὺ5 ἰδπηθη ἃγ65 ἀϊοῖι5 ἀίαυς ὁχ ΟΥτὸ- 

416. Οοὐά. ἴῃ ἔπε ἀπεχθῇ. 827. Ὕυϊς. μωρόθεοι, υδὶ πο5 ἀπρόσ- 
818. Οοὐά. φονία τ᾽ ἐπὶ σώματι ἥξει φιλοι οχ Μοῃδορηδβὶ φΟά]ςα, Π15] 05 50|6- 

λέαινα, Ζοποῖα Ὠδαιρα: εἶτ. ΑΥρ. δὰ ἢ. ἀφ Ὠοδῖγα ἰαϊυηῖ : Ἐτιο  οθῖιις5 δηὶπι, 
Ἰ. οἱ υἱάε ποῖ. ἢάς ἀἱρτι 555, μωρόθεοι νἱάοῖαν δὲ 

822. Οοἀά. εὕρυχε νοὶ νεύρυχε, πὰρ αυοαιια ἰορῖ556. 
Μαϊ. εὕρηκε : ΠΟ5 ΠΟΥΓ. 829. ὑοἀϊ. μάχης, μγῸ 400 Π05 βτέδοθ 

823. Οοἀά. ὡσαύτως ἐπεὶ χαὶ τάρό. τηδρὶ5 μάχῃ. θεὶπάε ὃν πρὶν ἔλεξα δοοεάϊε 
8325. Ουΐπᾶπι ἰδιῖ1 δ'ῃ: αυδῖιον μοϑῖθθ, δὰ ἱπηϊ!διίόποσα ᾿Ρτὶ Υ, 150 : βοὰ φυοά δὰ 

ΠΟΩ 84115 ραϊοὶ ; δὴ, υἱ ἴῃ ΑΥβυμπηθηῖο ΤῸΠῚ δἰτπεῖ, 1811 ἰδ] υἱάδιιυς δηῖοα 
ἐοπἰεοϊμηυδ, ἴτὲ8 ργϑίθοῖ! ἀα πορεγίο ἀϊχίββε Νοβίγυμ,. 
κεοηϊδηἀοηῖοδ ἢ νἱάα ποῖ. 880. Αἢ ρμοίϊιι5, ἀλλὰ χαὶ ὡς [τὰ 

3216, 14ᾳ. Οἴτν. ΧΙ], 160, 544. Ἑογῖθ ροδῖυϊαϊ 56 ηδιι5. 



ΒΙΒΥΓΓΠΙΝΟΆΌΜ 118. ΧΙΝ. 339 

Αάνοπᾶ αυοά τυ]ετῖῖ, πονὺβ αὐΐεγεῖ δάνομπᾶ που. 
Ουυπιὶ γεγο οοουχηϊγοὶ ν]8 ᾿πιρϑοδία ᾿ΘΟΏ 8 

ΘΔΏΡ πο ηλ δε οἴ Δ 8 ΔΗΪΠ18Π), ΟΠ 406 ἰδ μα 
᾿πϑ0} 14011 οναῃ8, οἱ βοερίτγινη ἀνθ] ]εῖ ᾿ηα]ῖο ; 

3.0 Τυμι, νε]αὶ φα ἰοβίδ ουσταπῖ δὲ σαν! πλθηβ885 
 Έργριϊ οἶνεβ., τηϑΏ}ρ 8 ΟΟΓΑΓΟ ῬΆΓΑΊΪ, 

Παρδ]] μία αἰτοβ 8111} ἔθει ἰμογα οἰδπιοσυ, Ὁ 

Τα 18 δυιῖ τὰσθεδ ρΓΟρΡ ΤΆ Π118 δα Γηιδ ἰπι0} 108, 
[58 ΤἸΧχο [ἼΓΟΥ, 15 γε ι5. τ] Π4ὰ6 ρου δυηῖ 

ΜΝαυῖυα ᾿λὶβοθηῖοβ πη λδηὶ ἔὰπηογα ὈοΪ]ο. 

Ηϊμο ὑμ8 5Ζυ δηλ 8 πη ΠΔ8 Π6 ΤΩ] ΏΠΡῈ5 ΠΟΙ ὅΉ8, 

ΤΠ δῃ5Ι 406 5101 νϑηῖθηῖ ἄπο, ἰογιϊὰ8 ᾿π646 ΄ ᾿ 
Ουγθη 68 ἈΓ65 ᾿Π66η5, ]Ζυσπι αἸΧΊΠλι18 ΟΪ πὶ 

Πενιδῖατα θ6}1]ο ἔυρΊ556 δὰ ]ἴογα ΝἸ]: 
330 Ἐπ τἀπλθα 1116 να ἔα ἢ οἱ ἰα ΒΟΥ ᾿γτϊ}8 ΟἿ 1165. 

Τυχὴ νεγο, ΠΙΔΡΏ]5 ἸΏ 86 Ὑδυῖε ΠΕ !Ρι15 8ΠΏ18, 

Τειρογα ἀξουγτοηῖ Ρ]δοΙ ἀ!881π|ᾶ., ἀοπθο ΔΙΓΟΟΙ8 
Ἀυγδὰβ τη Εἰ θγρῖο ἸΔοιοηῖον βειηϊπα Ὀ6]]]. 
Ἑαβῖαβ δεῖ ρας : 56 ΠΟῚ ΟΕΓΔΠη6 Υἱποθηῖ. 

335 ΑὮ ! ΤΊΒ6ΓῚ ατίϊβοθϑ ὈΓΌῚ8 ΒΌΡΕΓ ΟΠΏ18 οἶαγδ ἢ 

Ετεὶ δηῖπι, ἤει Β6}}} ᾿οιοστίπια ρα, 

Νεοὸ ἀϊυΐϊαγῃᾶ ἰδηθη. Εὐρίοηϊ 6 βηῖθυ5 1}}18 
ἴπάϊρϑπε θ6}1ο ἴγθριαϊ, ᾿γεριἀόβάαδ ρᾶγθηῖαβ 

ἴῃ ἰΙοῃριηαάυᾶ ἰγαϊχεηῖ. 564 τηοχ δὰ ργϑ]ϊα νϑσβὶ, 

δ:άε ῥτγοίοοϊυ5 [1Γ65 15ἴ05 ΞΌΞΡΙ ΔΙΌΣ ἴοι! 6 πὶ ̓γείδοϊοβ 6586 ἈΟΠΊΔΠΟΒ ὑ δου Πὶ ἰπ}- 

Ῥεγίυπι δὰ 86 ᾿σαῃμοπῖ65], ΕΡΥρίυπι 51:0] βιιθάογα τηθα  ριηῖαγ, --- 3831, 644. Β6}14 
ΑἸοχαπάνγία ἱπιθϑιῖπα ΚΕΦΥΡΙΟ5 ἰηἴεν εἴ διιάποϑβ: ὃο Ὀτίπγιπὶ ΑἸΕχδθ τη, ᾿ηρσυα 
Ἰΐεδῖ ρῥγωϊυμϊαϊ, ΥἱηοιτΓ; πιοχ ᾿ά6 πὶ σι γϑὰ5 δυάξεοβ νἱπουμῖ, μεθ] απ πδχὺς δὰ 

τοδτὶς ἰἰϊυς. ---- 

988. Ῥγὸ θήσετ᾽, 8ὴ ροίϊιι8 ἔσσετ᾽ δυὶ 
στήσετ᾽, υἱτιπηάιι6 τπηδαὶδ στοο ἢ 

3834. Μαίϊαπιὶ οοὐά. χανχίη, ἰὰ δεῖ « 5.- 
Ρεγιδ᾽ οἱ Ἰδεῖδι!ο » ργεοδιτηρῖε 80 ΑἸΘχδη- 
ἀσιηὶς νἱοεϊοτι : Μομπδοθηβ}8 διιίδῃ, ναν- 
μαχίη, πἰδὶ δυῖὶ ΕτΙ ΟΠ οἰ τη οὐ} ἴδ- 

[Ἰ]οσιηῖ, αὐ πὸ95 δορά τ Πποϑῖγιο : ΠΟΓΙΘ 

δος ἰοςο ἀ6 πᾶνα}} ργω]1ο Υἱχ 86Ὶ μοίοϑῖ, 
δἰσυϊ 10] ἀϊσοιηιϑ: νἱάς ἠοῖ. Ὠεοϊηάα 
ςοὐά. τηδ]ε, νεῖκος (πιη115 Τ6}}1.5 νῖχος) 

δ᾽ αὐτοῖσιν οὐχ ἔσται : Π08 ΠΟΓΓ. 
8435. οὐ. ὦ μέλεοι, αἱ πο5, [ΙῸ 

4οὸ πιᾶρὶθ ΘΙ ΡΥ} πὶ εδβοὶ ᾧ μέλεοι, 
αἰ ΙΥ̓,101, ναὶ αὖ μέλεοι, υἱ διιρτα, 259. 
Ὠεϊπάθ εοὐά. χείρων ἔσται : "05 ΟΟΥΓΤ, 

5815, Εἴθ] (115 ΔΙ ΠΡ 86 πιϊδῖ, [6] οἱ ἴῈ Ρ. 
881. [π|6]Πρ6 ποπ, αἱ δἰϊσυΐ ρει, 

Υἱο ΙΔ 8 σοηῖοβ, δοὰ 50 υΣΡΘΏο8 ἰαῖα εἷγ- 
εααπὰ ΒΑΡ ἴα1168. 

8838. (οὐά. δολίους, υδὲ πο8 δειλούς. 
889. (οαά. παῖδα, Μαϊ. α σοη]). ποδί, 

ὟΣ πο5 πόλει ΠἸἀ6πὶ 6 οοη)]. Ὠοϊμάς νἱάς 
Δἢ τρδ]}ϊ5, πάλιν δ᾽ αὖ νῖχος ἔχοντες, 
56η50 ἰἰὰ κυπάξηία. 
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Ἰουδαίους ὀλέσουσι μενεπτολέμους ἀνθρώπους, 
ἄχρις ἁλὸς πολιῆς χεραΐζοντες πολέμοισι, 
Ποιμένες ἀμφότεροι περὶ πατρίδος ἠδὲ τοχήων " 
Θήσει δὲ φθιμένοισι τροπαιοφόρων γένος ἀνδρῶν. 

Δ ε , ΄“ δ ανι2 
Αἱ, ὁπόσοι φῶτες περὶ χύματα νηχήσονται. 

245 Πολλοὶ γὰρ κείσονται ἐπὶ ψαμαθώδεας ἀχτάς᾿ 
Ξανθὰ χάρηνα πέσονται ὑπ᾽ Αἰγυπτίων πετεηνῶν" 

Δὴ τότε τῶν ἀραάόδων μετελεύσεται αἷμα βρότειον. 
ἀλλ᾽ ὅταν αὗτε λύχοι χυσὶν ὄρχια πιστώσονται, 

Νήσῳ ἀμφιρήτη, τότε πύργων ἄνσοτασις ἔσται, 
350 ἀνέρες οἰχήσουσι πόλιν τὴν πολλὰ παθοῦσαν. 

Οὐκέτι γὰρ δόλιος χρυσὸς οὐδ᾽ ἄργυρος ἔσται, 
Οὐ χτῆσις γαίης, οὐ δουλείη πολύμοχθος " 

᾿Αλλὰ μίη φιλότης τε καὶ εἷς τρόπος εὔφρονι δήμῳ " 
Κοινὰ δὲ πάντ᾽ ἔσται, χαὶ φῶς ἶσον βιότοιο " 

ϑ5ῦ ἔχ γαίης χαχίη χαταδύσεται εἰς ἅλα δῖαν. 

Καὶ τότε δ᾽ ἐγγὺς ἔην τὸ θέρος μερόπων ἀνθρώπων. 
Ταῦτα τελεσθῆναι χρατερὴ ἐπιχείσετ᾽ ἀνάγχη. 

Οὐ λέξει τότε τις μεμνημένος ἄλλος ὁδίτης, 

ὡς ῥά ποτ᾽ ἀμπαύσει μερόπων γένος ὀλλυμένων περ. 

3θ0ο Καὶ τότε δ᾽ ἀγνὸν ἔθνος πάσης γῆς σχῆπτρα χρατήσει 
4 Ἅ ὦ “4 “Ν 3» ΄ ὖ 

Εἰς αἰῶνας ἅπαντας ἀμ. ἰφθίμοισι τοχεῦσιν. 

- 348, 544. Ῥαχ ἀεηίαιε ἰπ Ἰηβυΐα [ Ῥᾶτο υἱάε]ϊοαῖ 1 ἰπῖοῦ αἰγόθᾷια οοπιροηίαγ.. 
--- 851. 544ᾳ. θυδηι ρδδεπι ἀυγοᾶ 4υδάδιῃη 5ε]υδῖιγ τἴαβ, οὑπὶ δαποῖδο ρΘη115 [ἰὰ 

ε5ῖ, Τυάεξογυμι } ΡῈΓ ΟΥ̓ΡῈ πὶ ὑπ ψ γβι πὶ ρογΖῸ 6 Οπλμ65 εεἰδῖε8 ἀοπι ὨΔΙΟΠ6. 

841. Ἄχρις ἁλὸς πολιῆς, « υϑηι6 δά 
Ταῦτα», ἰά 6θῖ, υβϑᾳὰ ἴῃ ῬΠΔΤΟΠ ᾿Π8 0 }81ὰ 
εἶνε 45 τηδ]}ῖ, ρϑ ἢ Πβ0 181}. 

442. Ποιμένες ποῃ 65ῖ 50]]Ἰοϊϊαπάα 
γῸΧ : δοῃμδῖ ΘὨΪΠ « ΤΟΟίοΟΓΟΒ, ΟὈΓΣΔΙΟΓΟΘ, 

ἀοίδηβογοβ», ΠΟῚ ΤΑΣ 8 δἴϊδηὶ δρυὰ οἰΔ5- 
δίοοϑ Ἔχϑιρ δ; εἴ 56 δρυὰ 8:0} 18ῖας 
ποιμαίνειν, ὙΠΠ|, 848, « τερετε, φυβρεῦ- 
πάθον; ΠΠ, 648, « ῃζΓΟΟΌΓΑΓΙΟ ». 

844. Οοἀά, αἵ αἴ ὁπόσοι. ϑνγηίαχὶ5 ἰῃ- 

ἰγιεαῖᾶ ; β6 31:15 ἴδτηδῃ βαυὰ ἀυδῖυ5, 4υ8- 
81 80 ρἴιπι 6586ῖ ; γένος τροπαιοφόρον, 
« Β6Π8 ΥἱΟΙΤΙχ » (ΑἸοχαηάγιηδ ΠΕΠΙΡ6), 
τρόπαια θήσει φθιμένοισι, ἰά εἴ, ἀπὸ 
φθιμένων, « ἀδ τηοΓῖυ 15», ΠΟΙΡ6 ἂς δυ- 
ἀξεῖβ ἰῃ μος ρῥγβ ϊο Ἱπιογίεοι 58. Εἴγ. τρο- 
παιοφοροῦσα, ΧΙΙ, 299. 

3417. δυρρὶ. γένος ἐχεῖνο, « βεη5 11} 
νἱοῖγῖχν, ἐΕρΥριδ πεπρο, 58 ηρΌ Ϊ Πεῖα 
Ῥεγβοσχυσίυγ, ἃνάς Ασὐάρυπι, ἰὰ εεῖ, δὺ- 
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940 Δυάδοβ γυγϑιι8, πηνοσῖϊα οογάδ, ἰδοθββθηῖ, 

Ἐπ 6}1]ο ἔγαοιοβ πᾶ γ18 ὑ8406 δὰ ἰ[ἴοτὰ ρα] ]οπϊ. 

Απῖθ οου]ο8 αἰ ΓΊΒ4Ὲ6 84}0}8 ρΔΊΓΙδ δία 6 ραγο πα, 
Παπὶ σ6 8 Ἔνεῦβα βίαϊιδι 46 σεηῖθ ᾿γορεῦμη. 
Επδα! αυδπὶ π2}}}1 πα ἴῃ ρυγρια ναϑβῖο ! 

945 Ιλίοτο ἄγεῃοβο 4ποῖ οογροχᾶ πιιάδ ᾿δοορυηῖ ! 
ΕἸανα σδάβηὶ οϑρίϊα, ᾿σγριι ἔατῖαγα νοι ογοβ. 

Τυπο Αγάρβιπὶ ἔιβο 56 βαηροϊπα ργοϊαδὶ ᾿οβιϊ8. 

564 ΄υυπὶ ρϑοῖα ἰὰροβ οδπῖ θυ. 5001 }1ὰ ᾿προῃὶ 

Ιη80}8 ἴῃ ὡαυογϑᾶ, ἴὰπο ᾿πϑίδυγαῖα τοδυγρεηῖ 

350 Μαηϊα, οἵ ὑγθ8 ᾿λογαπὶ ροϑὶ ἄβρεσὰ ἰαία οοϊδίυγ. 

Ναπη παι 1Δηὶ (Ὁ]]ὰχ Δ] ἀυρϑῃῖνο οπριάο ; 
Νοη ουϊχαδπι ργιναῖαϑ ἃρῈΓ; ΠΟοη νἱποιΐὰ ἀΌΓῚ 

ΘΟΡΨΙΠ : Π208 ὈΠῚῸ5 ΘΓ ΤΠΘΠΒ6116 ΟΠ ΡῸΒ 088 ; 

ἴῃ πιβάϊο οὐυποῖδ, οἱ οὐ ποῖ]8 ΦΟΩΌΔΡ116 ἰυπΊδῃ ; 

ΕἸδοιυσαχας πιαίαπι ἰογΓ 8 σαὶ 1ἢ πᾶΓῈ ρΓΟΘρ8, 
Ηυπιδηα 4αὰπὶ σοηϊ! Δα ογιὶ 18Π| ΡΓΟΧΙ ΠΊὰ Π165815. 
Ηκο βυμὶ χυῶ Βογὶ βυργθηια ἰαρα μθοα886 εβῖ; 
Νεο 78πὶ 8]11}8 ἀϊοδῖ, πη ΠΠΟΥ8 5 Δηΐδ δοίδ. νἱδῖοῦ 

ΤοΥτΊβΈΠ158 ἀσπηπι ροΓΘΌΠ.)}08 Δ οτγα Πηθηι. 
ὅ6ο Εχ 1|}ὸ ρα σ'6 8 ἰθυσυα ἢ) βοορίγα ἰθηθθιὶ 

ΟἸαγὶβ οὰπι ραῖγιθιι5, ργοάυοῖο ἴῃ βθρουὰ γερπο. 

ἀπογπι, ΘΟμλπλ Πα αι εἴπ Αὐαθί θυ. οτῖ- 
ξἰποπι τυΐο οσῖπο ( ξανθοῖς χαρήνοις) ῥΓο- 
ἀεπιίυπι. Οἴτ. 110. Υ1Π, 151, υπάς ρτγοὸ- 
[εεἰυ5 δῖος νογβιι8, 818 ἴϑῃγ6}} δγ ηἰδχὶ. 

849. Απ ροῖϊιβ νήσῳ ἐν ἀμφιρ. ὃ Ῥμᾶ- 
ΤΟϑ ἰῃδια υἱάεῖυγ ᾿η16]Προπάδ,, ἰῃ 4υδπὶ 
δυάεὶ σοηίυβογαιῖ, δυργα, 841, 544. 
θεῖπάς εοὐά. πύργων ἀνάστασις, γτἴῸ 400 
Μαϊ. πιεῖσγὶ οαυβδα. πύργον ἀνάστασις: 
56 ποβίγα ἰδοῖϊο οοιλημλοάϊοσ αἱ ἰθπῖοσ : 
υἱάς ποῖ. 

850, 544. Αὐγεᾶ αυδδ5ὶ εεἰΔ5 ἀ65 0 σθ!- 
τον ΑἸεχαμάγι γϑοοποὶ δῖα ρᾶςθ {υ168- 

σοηἰ5, 564 ΒΥΡΕΥ ΟΠ 6, πΘΟ 51η6 γεϑρθοῖα 
δι Γυϊυγιὴ Μ6 5518 γερηυπὶ : νἱάδ ποῖ. 

8δ4. Οοαά. φῶς ἴσον ἐν βιότοιο. 
856. Οοαά. ἣεν ρτο ἔην. θυοῖωβ νεγθυ5 

ΟΧ ΓΙ, 164. 

851. Εχ 11], 512. ΄ 
358. Οοὐά. ἁλός ὑγο ἄλλος. Οἵγ. 1], 

82θ. “ 
860. 54. Οοὐά. ἁπάσης γῆς, ρτὸ ἄπαν- 

τας, φυοὰ γοδιτυῖ ΕτΊ6α]. θυοῖυ ε5ῖ δὺ- 
ἴοπὶ ἷο οὐπὰ 54. γογϑ8 οχ ὙΠ], 169, 54., 

8}1|540}8 ρᾶϑ5: Θ᾽ ὈΥ}}1 15 1ος18 : ἐϊδ Π05- 
ἐγ ναῖδϑ ᾿Ἰν!6 1 σΟΠΡ Ϊαγα 50 6ηϊ. 



ως ΝΟΊΤᾺἅΙ͂ 
51ΥῈ ΕΡΙΤΟΒΙ5 ΟὐΒΓ ΡΟΘΤΆΕΜΝΕ 

ΑϑῬ ΓΕΙΒΕΒΟΒ ΟὙΝΕΘ ΒΙΒῪΓΕΓΙΝΟΒ. 

ΑΏ ῬΕΒΟΟΘΕΝΙΠΙΒ ΒΕΒΥΓΕΓΙ͂ΝΌΝ. 

1. Ῥγοακηΐυπι πος, 18 νυἶχο, δε δπ6 

αὐυείογα ἀϊοὶ δοϊυπ), ποη ἴα]ς δεῖδρεγ. 

χει 408]6 ἢυης ἴῃ 64. (πδπὶ ἃ ΤηδΕ]δ 
ἀραβῖ) οἰγουτοίογιαγ, Θυοτηοῦο ᾿ἶρδν οἴ τὰ 
ἐπίοξοσ ἴῃ πδηο Ῥτγοαιηὶ ϑροείεπι ἴΓὰΠ9- 
ἰεγίι, ρῥυϊουστα ἃ σομρὶϊδίοσε ϑ: θυ } πῶ 
οΟἸἸοοιϊϊ οἷ τησϊαῖυς εἴ ἰπ γυῖα αϊ8» 
δοεῖῃς ; ἀεϊπὰθ περἰεοεῖυβ δἴαιιε δῃ135ι ; 
56Ὸ ἀδῃϊαθς πος δηῖὲ ᾿ς τα βου ΐὰ 
ἀχ τορεγιὶβ ἴδιο 16 ἰγαρτηθηι 5 πὰ ἤδης 
4ύδηι δ θθτλι5 ἔοστηδηὶ το ϊαῖι5, ἀἰχὶ- 
ΤῸ ἴῃ εὐ ομἷβ ῥσὶοτ ἔχουτδα Υ, 
ολΡ. 8, οἴ πῃ δυυδ5 το]υτὶη}5 [πἰσοάυς- 
τίοης αἀ δΙΡΥ} πα. Οοηίον Ατχυπιεηῖδ 
ἐρεῖ Ῥγοαταὶ, εἰ δτὶ 1Π,(Α 1. 

δ, 5844. () υοὰ ἀϊχίπιυ5 οἱ δάἀτοτγϑαϑβ ἀ06- 
τίοτες σοπ!οπάϊπιυ5, ΡΤΟσΤΏ1} Πυ}115 1Π111ἃ 
οζοηῖπο σὨ τ ϑιίδηιπι ΒΒρΟΓΟ, δ 60 νογιι 
δὶ, οὐ Οἱ πορΏ}}}]05 οχ ἢἰβ υϑσϑῖθι5, 
Ῥταδουῖηλ δ, 6, 25, 260, 271, 28, 80, 
ἰεραῖ, σείοβεγε ρυϊεὶ δνδῦρε}}! Ζοδπησὶ 
Ῥγσωυμ σαρυΐ, πἰοὶ φιοά, δὰ δρίγιἴυσα 
ϑαποίυτῃ, γλυκὺ Πνεῦμα, ἐπιρτομ γα μὲς 
Ταίεστι νἹάδηϊιν Ζυς δαποῖι5 Αροεῖο- 
Ἰὰ5 ἀ6 ΕΠῚΟ 5.ὸὺ εγρο ἱγαάϊῖ. γι 
δῆς ἀυδτγυπι ῬΟΥΒΟΠΆΓΙΙΏ, 5816 Π| 56Γ- 
ἸΏΟΏΘ ἴδῃ, ΠΟΠ[5ΙΟΏΘΙΩ ᾿ΓΙ 118 ΠΟ] εϑἰθ 
τοι ροΣθι5 τυ ]ραῖδπι [1566 σογίι πὶ 6βῖ. 
Ούδη ἀρυὰ ᾳιοκάδηι δὰ }ι:ογοβϑὶτλ 3706 
ΡΓΟΟΕΒ61556 ΠΏ 31 ΓΔ ἑπ)0}8 ἰῃ ποῖΐδ δὰ ἰὲ- 
Ὀγὸδ ΥἹ εἰ 11. Αρυὰ ρμίοτοβαια δυΐθαι 
Ὑκὶ θυ Ἱπῖστα νεῦρα ποράϊπῃ 661}5 ἀεῇ- 
πἰἱΐΔ σοῃ δὲ 11466 : δἰὶῃ τωΐηυ 5, ΠΟ ΓΕρϑῦ 
ΤΟΙΜῸΣ ΡῈΓ ἄσο εἰ Δηιρ᾽ΐυβ διθουΐδ δἵ- 

(δςἴ! ρ]υ5 πιηυδγα υἱτῖο ἰδῖο υἱγὶ οδί για 
οὐἱ οάοχ!δ ργϑδίδηϊεδ, ΠΟΠΏ.}}} οἰίδτα 
ϑαποιὶ Ῥαδῖγεβ, ]αογυμι οἵηηίιηι οΔίῖλ]0- 
ξύτῃ ρῥγοῖΐυ ΥΝΠακθυ5 ἀθ ϑαποῖὰ Τυης- 
ἰδῖε, θυκεῖ. ΙΧ, δῖ. ἵ, μὰν. 929. 

6. Νοιίδθ 5 οπιηΐπο 1,δοϊδηϊίδπα ἰθς- 
ιἰο, θῖν. [πδῖ. ᾿Υ̓͂, οἂρ. 6, Θεόν ρῥτο 
βροτῶν, ἀδ 4ι.ἃ, ἴδησυδπὶ ἱπουγὶδο ἰὲ- 
Ὀγασὶ! δ] υἋ ἀρεῖ πηρυϊδηάδ, διβθίεὶ 
Ἰϊοεγεῖ, πἰδὶ ἀρυὰ 1, ,δοϊδοιίυπι υπδηλμιὶ 
ΤὨΔΏΟΙΙρΡοσιτα σΟΠδοηδι οἱ ναϊογὶ 18- 
(8 ἱπιοσργεϊδιοὴα δγτηδγοῖυν. θυδγι 
Ἰσίυν Ἰεοιοηυμθ δἰϊοσυῖτα ταδηϊξεϑῖο 
ἴλ]ς«ἃ εδῖ; αἵ 1, δεϊδῃιἰδηδ μοίϊιδ ἰηῖογ- 
Ῥοϊδῖβ, αἱ ΕἸ}, χυεπι μου ]οοο οὑπὶ ὅδ ρὶ- 
τῖϊα σοπίππάϊ! ποϊανίσηυ, ἀν! ιῖϊδθ 88- 
ἰγπυδγείυν. Νεο ἱδπιθη νἱά δῖαν ὑῃαιδπι 
ῬΓνΔ]υ 1556 68 βοσὶ ρίιιγα, δἰϊοαυὶ ἐδοὶϊθ 
Ατγδηΐβ ὀρροηθηάδ, χιοὰ ἃ ποπλῖη6 ἔδο- 
ἴση οσουττῖῖ. 

21. βοϊοῖ ομ]οὶ οἤ γίδια δ σαντο ϊ ἰδ 
Βυ)ὰ5 οΥἱξὶπὶ Βδοδιοθαγαω ππρηῖῖο : 
ποΟ ῥϑυοὶ δηῖς Επδυπι, νἵγυπι ἀοο- 
υαειησσα, Ὠος Γαδ ηἴΟ υϑὲ Ἔγαπῖ, Νο- 
ἴδπάυπι ἴδιηθη Ὡθῃ οοπηπιοηάδεὶ ἱδτυὰ 
ϑΒΟΓΙβΟΙΟΤη βθηι5, δὰ συοτὶ ἴδῃ- 
ἴαπι ροοῖδῃι συοά ἴα] δὶ δβἰτηυ]δογ8 ρο- 
τἰὺ5 φιδῆι γὙθῸ Ἀδθο οἴἴΗεγδηῖΐυγ. Ργῶ- 
ἴεγθα τα ἴυπ) ΠΑ] Πὰς ποῖυγ ἀ6 Ὀγίπηδ- 
γόγιπὶ (ΓΙ βιϊδπογυπὶ βδοῃβίθυ.5, χυὶ 1105 
Ρυϊεῖ δοάστη 40 05 οἶΐο ἀνεγβαῖοβ 6896 
ογυθηῖα βᾶογα, 70: Αἰ ννίθγθ, δἰ} ἔδη.- 
ἀἂο δυάϊτε ροϊιμογαιι ἰπ Ηἱογοβοϊ γταϊϊα- 
ὯΟ ἴδπῖρὶο εἰ "ρβ55 [55 σεἰο γαῖα, Θο 6 
ἀϊ60 φυὶ ργίμιο βδουΐο δχθυηῖε το] βεουῃ- 
ἀο ἱποὶρίεηί8 νἱνρδηϊ. Τα ἀΐα ταδη.- 
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51 5ἰαῖι8 15ἴθ δη πουυτὰ ἀρυὰ ΟΠ ἰοῖἃ- 
Π08 ργΏ βοτὰ ἢ Δ]1Ζαπῖ65, υἱ, γ6] φυδτίο 
οἵ φυϊηῖο 5δου]ο, τὰ0}11, ΜΙ] ΠΥ ΙΣ νυϊρο 
ἀϊοι!, 80} Νεϑϑίδ γθρῇο π}}}}6 ἃππο5 ἀμ- 
ΤΑιΌΓΟ ΠΟΥΔΠὶ ἰΟΥΤ ΒΊ ΓΘ ΒΟ  ἰδηϊο5 οἷν 
νἱδῖθηλ, ᾿θιηρ]υπι ἴῃ δὰ 51:01] βηβεογεηῖ, 
οἱ αἰΐατγα ργίϑοο βίπι]θ, οἱ βοϊδηιη ϊαῖθ5 
ΔΗΛ 4υδ5, οἱ ὈΥΙΓαϊ να βδου οὶ : 4008 
Βοπιΐηθ5. πο ἰδυδαϊ 58η6 ἀϊνιι5 Ἠϊΐοτο- 
ὨΥΤλ115, (ΟἸΏπι. ἰπ [856]. ργοΪορ., 56 ἢδα 
δυάδι ὨφΓΈβ608 ἀδιηπᾶτα Ποπιρα Οἢ γοῖο- 
γυτ Ζυογυχηάδπι Ρδίγι ἢ εἴ ᾿ρ510.5 5886 15 
ἈΡΟΟΔΙΎρβθο8 νϑηοσγαι οηθτὰ, νοῦ 5. 1 ὲ 
ΠΟΠ 5016 Π 18. 

28. Θυοάπδια 1᾿πά΄ πονυτ Ἰυπθη τὸ- 
Ρϑηΐϊα τηυπάο δχουΐιπι, πἰδὶ ἰθχ ᾿'μ5ᾶ 
Ἐνδῃροὶὶ ἢ γεὶ πἰϑὶ ΕἸ]1ι.5 ἰρ66 οὶ, βἰουϊ 
λπι δοδῃη!δ εὐδηροὶδο ἀϊοϊϊαγ, ᾳχ 'ρϑ8ε 
ῬυοΪάγα Βοιαῖηῖθι5 αὔδιροηϑῦ Εἰ ποῖδ, 
ὩΪΒὶ ΟἸΒΏΣΪΩΟ ΡΤ ΠΗ ΐοδτα ἀδάϊρποτί5, Ἰυ:- 
ἸΏ 6} ἐἰΠυἋ ΠΆΔΟΙΪΝ ΠΟ σΈηοτα ἱπῃ δος 
γοσβα οἰειτὶ, οὗτος ἰδοὺ πάντεσσι σα- 
φής, ἰδηχυδαι ΒαΡομΐα ροοῖᾶ ἐπ ΔΗ ΠΟ 
(ἀιγίβιασα ᾿ρϑυπα, νθγϑι ἰυσοῖ νΘΓΔΙΏΑΙῈ 
Υἱ δῆ Βοιμϊηυτη. 

86, 544. Εἰ δὲ γενητὸν ὅλως μὴ φθεέρε- 
ται, ἰάδηι δὶ δ. βξ!6 ἰἰϑάθπι υϑγθὶβ 
Ρϑϑϊλιιπι δ Ατίϑοϊθια ῥγϊῃεὶρίυα, ἀς 
ὕπο, 1, 9, 8464ᾳ. Αυάϊγα. ἰῈ ογθδ5 τ δ1ὶ 
οχ Ργϑπι 5515 δΥ]]οξιδαιὶ δἰ ἰου}ι8 ρογὶρᾶ- 
ἰειϊϊοὶ. Νοῦ δεῖ 5186 οδιις8 ΠοΙΑΥ Ώλι118 
ἱη [πιχοδαυσίίοπθ δὰ ΒΙΌΎ}}1πηᾶ Ῥεοσυίυπι 
μος, Ργογϑι5 εἰ σοροδίυπι ἐρϑὶ ᾿ἰρτυπι 
1, 8 2, αἰχυϊὰ ρ]]οβορ! συ, οἱ ἀϊδ- 
Ιϑοιουπι σθάο]ετα. 

δι, 5344. Νοῃ τηΐηϊ8 ΄αυθη ὀχοσάσυηι 
Βυυΐυβ8 ΠΑΡΑ 18, ἃς 4υοΖαθ ὀρ ϊοσυδ 
σἰγιριϊαπς δὸ τηθγὸ οὔ ποάοχε ἀοοίσί πα 
ΠΟ.}19 πιδη οϑίυβ 6δϊ. Ρυγίοῦ οογῖθ ατυ]- 
5 ἴὰμς 6 Ἰυάαϊςο ἰοπῖα τηδηδηῖθι5 οἱ 
ἐπ ρ88 οαἰ πο] οα Θοο] 6818 ναὶ γοσςριϊς νοὶ 
το] γαῦβ ορ!πἰοπίθυ5. Νααχ ἷσ χυϊάεπι 
ΒΌ]Π]}ὺπ Δρρᾶγοὶ τα] ΘΔ ΙΔ ΡΓΟΡΓΙΕ 
ἀϊειὶ νϑβιϊρί τα ; πυ]]υπὶ ἴογγθὶ ΡῈ πλλ] 6 
ΔΠΠ05 τόρ δηῖο ᾿παϊοῖιπι βυργεμυῶι 
501 διάε!β. δῖνα ΟἸπΏΡιι8 [115115 ρτοὸ- 
Ιαϊδδὶ 9 ὨΌΪ πὶ Ὀγϊου5 ἐν 16 1} μὰ ρτὰ- 
ὕδηι ἰρβογὰπὶ ὀχοορδίὶ. δε Ἵοορίϊηυο 
Ροϑὶ πα! οἰμπλ πθυ αἴᾳι:6 ΒΌΡΓΟΙΏΌΠι, 
ἐπ ρ 15 ἴῃ ϑυρρἐ!οἰυπι αἰογηυι Δ] οξζαιὶς, 
ὀμδῖὶ ἴῃ υἱίδρΒ ἰεσμᾶπη τϑοὶρίυῃιῸΓ : 
ΡΑΘΓΏΔΏΙ, ᾿πα4ιιδὴλ, Ὠδηυ6 0110 Δηπογι 
πὴ ἀεβηιῖδη, «πιδιιν!8 ἰαγγεδίγεη) 

ΝΟΤΕΕ 

111ὰπὶ φυοχαα; 564 ἰος πδοθβδβα οσαὶ οὉ 
βδογοβδποίυτῃ ἀορπηᾶ ἀ6 ΓΕΞΌΣΓΘΟΙΟΠ6 ΟΔΓ- 
ηἶ5, [06 5665 ΠΠ]οτυτα ἰπ Ῥαγδάϊδο ρο- 
ὨΠῸΣ (νογρθυπὶ μος, 6 βϑγῃδρορὰ ἰογίδ886 
ΓΘΟΒΠΈΟΓΕ οτῖυπι, Νόονο Τοβιδπιθπῖο ρΓοὸ- 
Ρυυι 86 ρΘΟυ ΙΓ 651) : 01 ρᾶπα ο- 
[651] νγδβουηῖυγ, ἰά οβῖ, δ πᾶ, ᾿υχῖδ ᾿μδὶυ5 
ΟἸισῖβιὶ ἀρυὰ δοδηπεῖ ᾿μ Αροσδι γρϑὶ μὑτὸ- 
ΤΩ Ἰ55] ΟΠ τ, ΥἱΠΟΘΠΙῚ 56 ἀδίυγυπι ΠΔΏΠΆ 
Δυβοοῃά ΐυηι : Τῷ νιχῶντι δώσω αὐτῷ φα» 
γεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ χεχρυμμένονυ : 
Αροῦρδὶ. οἂρ. 2, νυ. 117. Οοῃἕεγ οπιμῖπο 
πης Θρὶ]οβυπι οὐπὶ 8]10 5:1}}}}Ππ|ὸ Πρ τὶ 
ΙΝ, 188, 5“44., υδὲ δαπιάθπι ἀοοϊτίπδτα 
Ρδγϊογχαθ ποβῖγ τμθοϊορὶδ σομοογάοια 
ΓΕΡΕΟΙΊο68. 

ΑὮ ῬΒΞΒΑΤΙΟΝΕΜ ἈΝΟΝΎΜΑΝ. 

Μυῆδ ἀς δδς Ργαίαιομ ͵8πὶ ἀϊχῖηιι5 
αυυπὶ ἰὼ Βχεουγθα Υ, οᾶρ. 15, ἴυτὰ ἴπ 
Ιηιγσοάἀιοιίοης δὰ ϑ θ.} μα, υἱὲ σοι 5 

811018 ΔΥΡΌΤΩΘΩ 5 ἀομγοτιϑιγαυΐπι8 : 
19 ϑοσγιρίδπι [1556 Δ ὁ0 4ιυὶ Β10γ}1Σ- 

Π05 ᾿ἶρτγοβ δηΐεδ ἀἰθροῖβοβ οΟἸ]οσιὶ εἴ ἰῷ 
Βοά!εγπιπ ςοτΡυ5 γεἀορὶῖ: 

29 ϑδοιρίδσω δαχῖο ἴθσγα βιδοῦΐο δἴχαθ, 
αἱ νἱήθίυγ, 50} δυπιπἴδηο ἵπιρ. ; 

89 Θυκ 10} ἀς δ᾽}0γ}}}5 ξδσυπιχυς ΠΡ τὶΣ 
Δεγιιμίατ, ρμἰοσααυς οχ ἰζδοϊδηιϊϊο, ποῖ 
δἰϊαπάς, 6566 ἀδδυμρῖα ; 

45 Νοὴ ἱμεᾶπι, υἢ ρἰεγίψυς ἐγεάυηῖ, 
εχ δυϊήα, 566 διιάδη εχ ο᾽5 ἰοπῖο 808 
ἢιδιι5|5586, διευϊ ΒΘ. ϑίδπλ ῬΙδίοη β δὰ 
Ρμεάν., εἰ Ρ]ιοϊϊιπι, εἰ 4}105, φυὶ 86 ἰῃν}- 
ΘΟ. 46 60 δΔιριπηθηῖο Θχβοῦ μϑεγιηῖ : 

89 Ῥγορτγίδπι μυὶς Βγείδιϊομὶ 6856 536- 
ἄδῃλ ποὺ υἱ Βδοίθηιϑ δηῖὸ Ῥγοσσηϊυπι 
ΒΙΡΥ πα πλ, 564, υἴ} πο5 ουγανίτηυβ, ἃπῖα 
Ἰθτοβ 1 εἰ 11, φυθι15 οΟ]1πὶ ργϑῆχα ἔα, 
ἴυπι ΄υυπ ὁχ νδυϊοσαμι ΠΡ γόσαπε ἰδοῖ 115 
γΕ6]}}6ῖ βυργα ἀϊεῖιδ σομαρη δῖον ιἰδίοσιθο 
5ΔΟΓ ΟΟΙΡῚ 5 ἸῃἰΘΡΤΌΠΙ ΘΟὨΒ ΑΓΕ. 

ΑὮ ΠΙΒΒΌΝ . 

1. ἀδηογδποπιπιὶ σΟμρυδιϊοποπὶ ηκι- 
ἰᾶπὶ 5:4 ! 6 πὶ ἀφίῃ! δτηάυςθ οχ διΡΥ ] Ἰη 5 
Θάτιοὶ Ῥο58ε, ψαρρα 46 εἃ τὰ ταϊηἰπλ6 
μιν 86 σομοογάϊθυβ, δῶ ρε ἴῃ Βοτυμὶ 
οἝγηλ ἀϊδουπδίοπα ΟὈδεσναίγὶ 58- 
τλι5. ἰΠὨιὩὶ 115 οοϊαχηιμη6, 0} {1Ππ|8Π} 56Π|- 
ῬΘΡ Βᾶθοῦὶ ἀφοϊπιᾶση, ἐχεθρῖο, ᾿πιπιοὸ Ὠ6 



ΑὮ ΠΒΗΕΌΜ 1. 

ξχσερῖο αυϊάδπι ἰοο0 ἀπο, [Υ͂, 20, υδὶ 
βερθαὶ οἱἐπι υπάθοὶπιδο θη 0: ἤυης ἰὰ 
ἴδ λ ]πιθ, πιαϊδίο ὑπὸ ἃρῖοθ, οογγοοΐαπι 
εὐ: σοηξοῦ ἰρϑιπὶ Ἰἰοσιτλ οἱ νδγίδθ ἐδ) 
Ἰεσιίοπο5. (οηξεγ ὐϑγο, δὶ ρίυγα αιωτγίβ, 
δάμιοι δ Ὠοδίγ ῥσίοσὶα Εχουγϑυα ΥἹ], 
Ῥαγί. 1, σδρ. 1. 

81. ΑἸ)βυγά 85 π|ὰ οἰ ὙΠΟ] σία ποιηϊη 5 
“Ἄδης, « ἰηΐεγιΐ, » ἀ6 4ὺὰ οοηΐον Ἐδ- 
Βειοίυπι, ΒΡ]. ὅτ. ἴοπι. 1, ραρ. 202, εὐ. 
Βαιὶ., οἱ δυςίοσοβ ἰδὶ εἰϊαῖοβ. δ6α δὰ 
ὨΟΠ βδΠ:Ὸ δἤογοῖιν ΠΟΙ 15 Ἀδάμ ἰὶ- 
δγὸ Π], 24, 544.. υδὶ νἱάβ ποῖ. : ἂς ἀδ 
᾿δίγπ}15 νεῖ γι} δἰ 18: ἀΟΟ 155 ΠΟ ὙΠ ὨΟἢ 
ἐΞὶ μοάϊα 41 ιυἱίυπι οὐτοῖ, φυδηῖο [ὰ]- 
Ὧυ5 ΘΙ} 1δἰάσυπι 

98. ἢς Εξτοζοσίβ, τα ΐξ ἰπ 16 Ὁ ΔΏζΟΙΟΒ 
εἴ ΒΟΠλ 68 παῖτγθο, 414 ὯΟ1) μυΙυτα νἃ- 
«δὶ εἶς ἀΐδδογογα, οοηξεγοπμάϊ, ργαῖον 
ϑοδ  ροσὰπι δὰ Ευδεῦ. μᾶς. 104, οἱ ὰ- 
δεϊοίυμα ΒΡ]. τ. ραρ. 202, οἀ. δτη]εϑ., 
“υππίεαιυε δὲ δοϑερῃ! Ηγροτηπεβίϊουῃι, 

σδΡ. 29, ταοθῃτίογεβ οἰϊδιη) ΟΥΙἸΟἱ υοῖ- 
4ιυοῖ σοχηπηοηίαιὶ βαηῖ ἴῃ ἘΠοοΙιὶ ΕΓ Πὶ 
ΔΡΟΟΣΥΡΒιπι, Ἰμἴογ ΑΥΠλθηΪΔ005 μ᾽] αἴθ 08 
ΓΕΟΘΏ5 Σορογυπι εἴ ἃ ἀοσίοτεα [δ ΊΎΓΘΙΟΘ 
ΔΠΡ]}1. 6 νογβιλ : σΟὨϑιδηἀ}4 ὙΕΓΟ ΡΓδ 
οδίογὶ8 ἀοοῖυ5 ἰοῦ ἀοςῖοβ δγῖν. ἀ6 88- 
ΕΥ̓͂, αρας. ἐπογοίορ. ἴοτα. 1, μα. 38ὅ, 
οἱ ὕομγη. 4ες δαν. 1821. 

141, 544. Νόπιο δϑὶ ἱξποιῖὶ βαυΐϊο οὐ- 
ῥοῦ, 400 νἱῖϊο, δὶ νευπι 65ῖ, ἰοϊυηι 
Ρἰὰβ τΐηυθνα ἰαροτγαῖὶ Βιυιπηδιλυπλ ρΘΏιϊΙ5, 
4υὶ ποῦ μας ἰοβθ5 πὶ ρθᾶ Εἰ νι 
δοΐτογο σοηδίιι9 5Ξιἴ, ἰὰ Ἰοοὶ ἰγιιϑῖγα οχ- 

φΕΓΙ μὲσ {γία ϑδθοι]α ᾽ᾶπὶ ἃ ρῥγίπιᾶ 51- 
ὈγΠΠογυπὶ δα ΠἸο 6 ἰῃροῃ οϑ 5 Π}}5 88- 
ξ 3155 Π}} 6616 νυἱγὶ8. Ο 51 ργϑςοὶρυθ 
4υοὰ πα πυπλοσὶ ΄υϊάδαι, ἰὰ 401} υ5 ἰοῖα 
ΤῸ58 ὙΘΓΓΌΓ, 584115 σΟΥ διηϊ, ἀμ 5 [ἴδ τὰ 
ὉΠ πὸ νόσοα, 4 θυ5 τηᾶχίμηθ 8.18 
ςοηβοιυν, Ναῖι 4υυπὶ 6χ νιυϊρσαῖα, σύν γ᾽ 
ἔπτά, ὨιιπηεΓ}5 οχϑἰϑιδὶ 1091, ἰγαστηθηῖα 
αιπάδιμ. δ. .}} 1} ἃ ραβδὶ ἴῃ ΙΩΒΟΓΙΡ 15 
Οὔνϊα, ἃ ποὶ)ὶ5 δυιΐδθηι ᾿6 Υ νᾶγῖα8 ἰ66- 
τἰοηες εἰϊαῖα, χαὶ τέσσαρες δια οπὶ να] 
σὺν τετράσιν, ὑηάς ἢϊ Ὠυπιογιι5 169: 
Ὁπυπὶ οἰϊαηι, χαὶ δὶς ἑπτά, υπάς 1104. 

Ὑυϊραῖυβ πυπιθιι8, ουἱϊ μ᾽ γίγαντα 4114}00- 

ΓΑΥΘγΓΙΩϊ ἐμ Ε Γαΐ 8, Ζυοίι0 τοῦο ἰγδο- 
ἰδίυ5, ποῃ 588ι.138ἴαοιῖ, πρίιια 56 ι]5ἰα χα 
Ροϊεβῖ, οἱ δὰὶ δυΠ}πλο σα 8. ἢ γασα πὶ Γὰ- 
(ἰοη 65 ἐμ 6 Ὁ 36 (Ο]] ἰδ 5 "Ομ 5 σοπηριυαῖογ 
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αἰϊοηάδῖ. [πᾶ ἰαπιθῃ σοῃ]δείαΓα ᾿γοχὶηια 
υἱοῦ δὰ νοῦ δοοράοσε, (υ } } 6}π}ὶ 

ὨΘΏΡΘ (ὑδηΐοσι, Νον. [,μοοἱ.]. οΔΡ. 8 ((α]50 
ΡΙεγίφυς ἤσς Ὠοπόγοὰ Αὐγαῖο ἰγὶυ6- 
γτυηῖ), Ἰοεροηάϊπι ρΡγορομεῃβ ΘΕΟΣ ΣΩ- 
ΤΗΡ, δδυὰ παὰ]θ, φυϊα ΣΩΤῊΡ ερίῖμε- 
ἴοῃ εὶ ποπιϊηΐϊ ἴδπιὶ 588 06 δοϊεῖὶ ἃρυὰ 
ὙΘΙογ 5 ΘΟ] ΠΡῚ, αἱ ἄτι νου 68 ̓ ῃ|ΘΓΑΌ Πα 
το ὑπᾶ 1.816 }1 ροδϑὶπῖ (σομίον νοὶ ἴῃ 
᾿ρ818 δι .}}}πῖ5. 11, 28; 11], 85; ΥἹἱ1], 
250), ιδιιὰ τμδ]δ, ᾿μαύδπι, ἢἰδὶ ργὸ 1097 
Πυμιογυμλ αἰποογοηὶ 1692, :ἰὰ αἱ μος 
Πυϊάεπι ἰοοο ργο σύν γ᾽ ἑπτά πϑοοόβδγ]ο 
Ἰερεικάυμι 51 ἴῃ ἰοχῖυ σὺν δισσοῖς τεὶ 
σὺν τοῖς δνσί, νεῖ ΔΙ᾿υἀ νυ νὶ5 ἀυάθδῃ- 
ἄυπι φυοὰ ποιῖι ἰϊοοῖ. γεμίεηϊ [ογίδβθ6 
οοὐϊςοαδ5 πονὶ 4} Γομλ ἀΣγιτηδηῖ. (δίδυμα 
ῬΓΟΓΡΙΙ 31}}}}}8 ρτιρι5 οσουττοῖ ἰηἴγα, 
820, 544ᾳ., ἀ6 ποιμῖπα Γαδ πιρ[οΓ15 7651), 
εἴ υἱτυπαιδ ρΡυϊατηιυ5 Θ᾽ .}} 0 ΠποδῖΓΟ 
ργο δ χυϊογοι, τᾶ ]6 τς ἱηνθοΐυ 
βῖνρ ἃ ὈΓΙΏΔΓΙΟ [ΓΙ διυιοίογα δῖνα ἃ δὲὶ- 
ὈΥΠΠμ85 ςΟ]] οἴη }5 σοι ρ!]αῖογα. [ἢ 5ιιπὶ- 
ΤᾺ ὩΟῺ ΓΙ ΓΆΓΘΏΙΙΣ 6386 Π08 4υοηυς ἰη- 
Ε6Ώ1) ἰπ505 ἐχ οἰποῖηα ΤΒογαροιυαγαπι. 
Ναὶ Ἰυἀαϊχαηϊο5 α}]}} 6 ῖ δυῖ εχ Ἰυάαῖ5- 
0 ΟΥἿ πο ἀεοθισγιϊ ἃ ἰἀ] 005 80- 

Βοττογθ, Ζυυτῃ 56 ΡῈ. δὰ Πο γαῖσω 1116- 
ΓαϊΌΓΩ ᾿ΠΘΟΙΙ πὶ [205 ΡΟΓ Πα οΥΙϊ ΟΓοδ 
γογροσαπι ο]οιηοπία πάθη, Ἠλθοπιι8 
8:1}}}6 Ἔχϑιηρίυπι ἴῃ 88 ΑΡροζΑΪγρθὶ ἀ6 
ποιρῖὶπα Λατῖνος, Βοτημᾶπαμι 101 δοηΐοπὶ 
ἰηημοπῖο. δοὰ οἵ ρῥγοίδηϊ βου ρίογοϑ ἴἢ 
δι11:}15 ἀδϑισηαπι 6 πυμλ ἸΏ} ι18 ἰΔ 168 4}}- 
4υδηῖο στιρος5 Δ διθυεγυμπῖν, υἱ Ναγοία- 
0.5 λρε}]α, μᾶς. 48, 54. νοῖ. βά., Ὠγπι- 
μὰ δὰ ϑοίομα τἴὰ σοΠο 66 : 
ϑαῖνα, νοτὰ θεὰπιὶ ἴαςϊθ9 νυ] 5416 ρᾶ- 

ΘΓ 

Οεοῖο οἵ β6χοθῃ! δ ὨΌΠΏΘΓΙ5., ΟΪ ἸΙΟΓα 
ΡῬΓΙΙΙΔ 

Οοηίογτηδι βδογι πὶ ΠΟΠΔΘΏ, ΠΟΡΠΟΠΊΘη εἰ 
ΟἸΘΏ. 

δὶ πιυιπιόγὰβ 008 τοίογεμάυ5 μαυὰ ἀυ- 
δὶς εδῖ, γϑοῖς ποπθηῖα ΚΟρΡρ ἰὴ διὰ Μδγ- 
εἶδ! δα οης, δὰ τ ρυρίτα 80}}58 ποσηθη 
ΦΡΗ, αᾳιοι 5ιπιιὶ εἰ ποιλοιι ἃϑῖγὶ [μ]1, 
εἴ σορποιιθῃ Οἷ)} 86ῃϑιι8 τηγϑὶϊο08 ἢυ]6 
νοσᾶῦαΐϊο τ δθιιῖο85, εἰ οπχθῃ οἷ» ἰγδ6 πὶ 

Ἰπτογσάσυι. θυ πο ὲ5 νἱἀθηίυῦ ἢ6 ἃ" 

}ρ80 αυΐάεπι ορρὶο 54118 6556 ρμογβϑρεοίδ, 
4υἱὰ Υἱν ἀοςσίι5 εἰ βϑᾶρᾶχ, {1π|0 ΨΈΓΘΙΙ, 
τοδὶ ϑεδοιιῖι5 ΘΧΟΙ Αγ, πόδι ἴῃ 
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γιεπίὶς ἰη(6}1ςἰϑεγη6 παυΐανυ!ε. 1 γογὸ δὰ 
δΙ Δ γα δδπνϑ, σοηϑυ] 6 πάπ5 ἀδ Π05- 
ἴγο σγῖριο ῥγαϑεττῖ πη ἘΔΟγιοῖυ5 ἴῃ Βι- 
ΒΗοιἢ. τες. ἴοτα. ἵ, μᾶρ. 200, νοεῖ. οἀ., 

ςΟῃ] οι Γα5 ἀρ ΘΠ ΟΡ ἐπ ΘΓΆ ἢ 5 πὴ ]}10- 
ΤΌΠΠ δηῖο 86 ἀοοϊοτμι : ΓΟ Οτε5, αἱ 
ῬΔΓΡ οτγαῖ, ἰδῖυ ἃ Ὀγόρίθπηα πορίεχογυηῖ. 

150, 534ᾳ. θ6 ργυδάϊοδιομ Νοῦμ πί- 
ἴ] ἴῃ αποβϑὶ. οτῖίαπι δῖ ἴδτλαπ [1458 
δρυὰ δυάδοβ δηϊφυᾶπι ἀς θὰ τὰ ἴγδά!- 
τἰόποπι, ιᾶπι ΟΡ ΟΡ ἴδηρσὶς ἀϊνυβ Ρὲ- 
ἴγιι5, ορὶδῖ. Π, οἂρ. 2. νυ. 5, Νοδιηιπὶ 
νοζᾶῃς διχάιοσύνης χήρυχκα, « 1υ818 
Ῥγοοποηι ». Εοάδπ ταϑρίοἰϊ 7 βερδιβ 
Ἠϊδιοτίουβ, ΑΠΠ4. [, σἂρ. 8. Ἀσβριεἷϊ 
οἰΐδηῃ ὙΠΕΡ 05 δὲ Αὐἰοϊγο. ΠΗ, 
Ρᾶρ. 129, ποπιθὴ θευςδι!οη 8 ἰπ46 δη- 
δεη5 ἀοάυοσίυμι, ἰαπσυδηι : Δεῦτε καλεῖ 
ὑμᾶς ὁ Θεὸς εἷς μετάνοιαν, « γεηῆα, ἐπ- 
νἱϊαῖ νὸβ Ποὺ δὰ ρα ηϊεηιδπι ». Αὐδ 
Ἐπ ΠΟ ̓υ5, νἷν ἀοοῖυβ, πῃ δἀμοπα 508 
ΘΙ ΡΥ πόσιπι, ἰηἴϊτοά. ρα. ΧΥ͂, 6}05 8" 
ἀϊομἱ5 νοϑιῖρὶα ἀρυὰ Ταϊπνι βῖδ5 τορο- 
ΤΙΓῚ εἴ ἴῃ 'ρβο Μαδυπιεῖῖ ὕογαηο. ΝΟΡῖδ 
υϊάδῃι ταἰπίπια ἀυλῖτπιπι δδὶ οχϑι {1558 
ΟἸἰτπὰ ΔΡΟΟΤΥΡΕ πὶ αἰΐψιθαι ᾿ἰδγαπι 816 
᾿πβουρίατηα, « Νοδπι ργαά!οδι! ποῖα», 

Βοάϊα νετῸ [ἴὰ ἀορεγάϊαπι οἱ ΕΑΒ τίου 
ἴρ56, ποὴ 50]1ὺ8 αυάσυδπι δυῖ ἸΡΠΟΡΆΓΘ 
δυῖϊ Ομ ΓΘ, Π1}}} ἀδ ἰδῖο ΠΌΤΟ τρθπιο. 
Τοῖ, πϑάυδ δἰπιά ἢυς αἴδαγαϊ Ζιδι ἴγδρ- 
Ἰηοπῖα ροοίϊσα 6χ ᾿ιἷ5 ΠΟΒΙΤῚ5 ΟΓΔΟΙ]]8 
ἀδοογρῖδ. 

261. ἴπ εἴγπιο [5 βϑῖτηο ὑγθῖ8 Αρα- 
τῆϑρ (ΟΙΡοῖΐ, τπιδηϊΐοοῖο δἷἰς οἱἱπὶ ἀϊοῖω 
ὉΡ διπροσίαπι τρθγοῖθι5 [γε]υθπβ, δὰ "ΐ- 
Ὀ] 1.85 διΐδθπὶ ΟΥ̓ ΡΊΠ65 ᾿ποουῖυπι συδη 0 
γε] χυοπιοάο ἰγαάυοῖς (ἃ }ιάἀεεῖ5, υἱ] νἱ- 
ἀοῖαγ, πιογοδίουιθις), ΠΟῚ οϑὲ οὔ ἱπὶ- 
ΤΩΟΓΟΠΊΙΓ : ΠιῸ}10 πιΐην9 1π ΕἾΤΠΟ ΡΥΘΟΟ 
τηοητὶδ Αταγαῖ, φυθαλ Νοβίον ἀθάυοϊς Δ Ὁ 
ἀραρέναι, « ρῥἴδοετοα ν, ἰδπηχυδίῃ 10] πᾶ- 
15 Βοταϊπίθυ5,., Νόοσῖο νἱ ἀοἰ!ςαἰ Ε) 516 
500115, Ζυϊεῖαπι στα Ι5ϑτηαπι. Νοῖδί πιυϑ 
ἰδπῖτμλ ἀδ ἰάοϊοταπι οὐ, γνοϊαϊ οχ 
ΡΗγγρία οτἱππάο, σομβίαγα βοουπὶ ἢυης 
ποβῖγυπι ΠΠτη τὰ, δυρτα, 196, 5υαις 

οὐπὶ 60 ΠΠΡτῸΒ ΥἹΙ], 18 : Π|, 140, εἴς. 
828. Ροβρῖ σης γογϑυτη ἰδοῦ πατη ΓΟ- 

ΤΠ ἱπροηῖοπὶ αιϊνὶ5 βἰαϊλ Ἀρποβοίϊ, 
ἤτδηι Π08 ἴῃ ἰοχὶα οὐθπάο Ὀγίσηὶ ποῖ. 
νἰπυ5. ΜΊΓΡΑΤῚῸΓ δαΐοτὰ ΠΟΠ τις Δρροϑὶ- 
ἴδῃ) 6556 ἰγδη 5 ΠΟ ΘΙΏ Ὀγοθᾶ ὈΓΔΙΙΟΠΟ 

ΝΟΤΕ 

βου ρίδην, 4υΔ|65 δἰ 'χαδς ἰηΐγὰ ἰοβεπια, 
Ροϑὲ νετβυπι 860 εἰ 4}}0ὶ. Ηὶς χυλάσαι 
νεἰ Π πλῈ5 δὶς ἔεγε βετρίομ : Εἶτα κατα- 
λέγεται ἢ Σίδυλλα τὰς μελλούσας ἐν τῷ 

χόσμῳ γενήσεσθαι βασιλείας ταῖς μεταξὺ 

γενεαῖς ἕως τῆς δεχάτης, ἦν φησιν Ἔλ- 
λήνων ἔσεσθαι καὶ Ῥωμαίων, ἐν ἧ καὶ 
φανήσεσθαι τὸν Σωτῆρα ἡμῶν Χριστὸ 

προμηνύει λέγουσα τάδε, Δὴ τότε καὶ 
μεγάλοιο Θεοῦ παΐς, χ. τ. λ. Θυοὰ ἰΔ- 
πὸ νογίθγοπιιδ : « μάδ τϑεθηβεὶ [δὲ- 
δγ}14] Διϊυνδι ἴθ τηθηάο τερμούτια δύο- 
οοϑϑίομοδ ὑβαὺς δὰ ἀδοίθνδηι ξοβεγαῖο- 
Π6πι, 4ύδτη ρεοάοῖι Οτγεθοοόγαοι [70 εἴ 
Ἀοιηδπόγυπε, ἴῃ 40 5ἰρηϊβοδῖ οτἰϊυγτια 
ϑεσνδίογειη ποβίγυμι. Κδουπι ΟΒγιβίυδς, 
Ἦδ Ἰοφύδῃδ : Τυπι ἀστυπι ταπὲδῖ ὕβδρτιο 
Ῥαῖγο παῖυς, οἷς. » 

820, 44. θ6 7εδηι πομβιῖβε, Ὡ18)6- 
τυ) 3.88 ΤιοῖῸ στθδοο οοπιπροῖο, Βδὰδ 
ὙΘΗΘΡΔΌΣ 9, οοππδδῆῖ. 1 ἴῃ ἴακιϊς., δατο» 
ἄδπὰὶ χυϑην Νοβίοῦ ἱπϑιτυξ ευρραϊδιο- 
ΘΠ, δίαιδ ἰπὰθ τγδ5 ἰηίοτί Δ᾽ εροσὶδο. 
γΙ46 βυργαὰ ποῖ. δὰ 181. 

8.59. ΟἸπὶ ἴἢ ἢος νϑῦδι ΤΏ ΘΏ 10 5880" 
υἰδϑί πιο ΥἹγρὶ ἰδ πο Οσουττεῦδι, ἰαεῖε 
"δεϊδπεῖο ἢυπο ἰοουπι οἰϊληῖο, θὶν. [πδὶ. 
ΕΥ̓͂, οᾶρ. 15, ΠΟ 6χ ἢο. ἴδῆιεπ ᾿ἰργο, 
δὰ οχ δεῖδτο, ὙΠ, 218, υδὶ πεοάυσὰ 
δρραγαοὶ ἐδϑῖὶδ σωϑῆϊο, δ ῥγοὸ Ῥυθ}} δας 
δε! οη8, εἰς Παρθένον ἁγνήν, 8]1ὰ ρτο- 
[γὶυ ἐρτερὶα ἰπ οοὐϊοεῖθυβ 5: ὈΥ}} πὶ μι 
Ἰοροπάδ, εἰς ἐλπίδα λαῶν, γεὶ ἀρυὰ [μδεῖ. 
δοάδπι βθηϑι, εἰς ἐλπίδα πολλῶν. ιγῖεῦ- 
γοη ΠταΥ [α]5ι:5 4} 1406 ἀπιθπάδιον οἷ 
58 ΠΟ 1851 π|85 ΥἹγρίηἰβ ποθ ἄσα ἰηβες- 
Τεῖ. Ουΐβ γϑῦὸ 11|}6, πἰδὶ οοτηρ ϊδῖος ἔμθε 
ΘΙ ΎΠπ8 οΟἸοο οπΐ Ποάίογτι ὃ Θ υδη- 
4υ8π| ροϊυϊ εἰΐδπι 5ογῚ ρῖΔ5 ̓ πὶ δηῖα δα ἴῃ 
δυο ἰἰδγι Υ11] Ἔχοιαρίδεὶ πδς5 υοσοθβ ἴπνθ. 
γα, 5ίσαῖ, πἰοὶ ΔΗ πον, ΠΠΠ᾿πὰ ἀϊκιλοπιπι, 
Υ1}}, 351,.44., ἢ], 312, 944., 46 βερίδδε 
δ) Ὁ}}8 ὨΌΠΙΔΠΟ βΈ ΠΟΥ σΟὨο55ὶ5 οἰ Ὀϑά 6:8 
ὙἹΓρΙ 5 ̓ π ΓΟ 81: 0η6, ἀδ 4υδ ρίυγα ΠῸ6 
δὰ Υ11], Ἰος. εἰϊ. 

499, 54. δυβοθβουτὶ δυηῖ υἱ πὴ γογ- 
505 ἢ ἀπο, 4υ]8 Ρα πᾶ ἰϑ8 δεητρι5 υπὶ- 
ὙΟΥ815 ἱττοβαῖα, ἹΏρΡΘΏΙ 5, τ Δυςῖοῦ αἱῖ 
[αοὶ ποτ β οᾶτι88, ἐπεὶ χακὸν ἡλίῖτον ἔργον, 
χυδτὶ ροῖοϑῖ 400 οΥἸ πε α ὨϊΠΔΏΟ βεποτὶ 
βιδοιιηάδ 511, υἴγΓυη ΟΡ δυάδα πδιίϊοηιρ 
ΘΥΘΓΞΙΟΠΘΠΊ, ἂς 408 ργοχίπηδ δοῖυπι εϑῖ, 
δὴ ΟὉ ΟἸ Γἰ51] γδ55οπθηλ οἱ πέσει, ἀε 



ΑὮ ΠΒΆΌΜ ἢ. 

4υδδιρτγα, υἱὲ οασῖε δυάουύο ΤΩΔΒῚ5 4081 
Θαη 5 ᾿πιρυϊδτὶ υἱάθραίιν βοῦς Ἀ6- 
ἀεπιρίοῦίβ, ες «πάει δοηδηΐϊα ἰοῖο {}|0 
δάνοτευβ Ἠουγοσ ἰοςο, 800, καᾳ. δ6ὰ 
᾿ἴοτὰ αἰγὶ μι} ἰγδηδὶ 110 ὨὩυπιογὶβ ΘΟ αἱἷπ ἰῃ 
τηοϊσιουπι ἰηβοσία ἰοχίυ πη ροϑὶ υογθυ δὶ 
860, ἰἴὰ ΒαΡεηδ : Τὰ περὶ τῆς ἐχμανοῦς 
χαὶ ἀσυγγνώστον τῶν χυριοχτόνων τόλ- 
μῆς, καὶ τῆς διὰ τοῦτο γενομένης χινή- 
σεως τοῦδε τοῦ παντός, υδὶ δρεγία ἀ!- 
εἰἴυΣ, ἀδιοϊλ! οαυθα, διὰ τοῦτο, ρ]66- 
τεηάι5 οΥΒΐ8 υπίνογθυϑ : ἰά4ι:6 σο,βθητῖ 
εὐπὶ ἀοοίσιπα ΠὈγῚ Υ111, 821. 564., ἀ6- 
Οἰδγδῃ 8 αυδῖθοῦ ταυπμὰϊ ρᾶγῖοβ οὑπὶ 
81.1.15 ΟΙΩΏ 1.5 ΤΩΡ ἢ5 ἰδηϊὶ δοαὶογὶ8 6858 
“ΟΏ 80.858 : 
Ἰόσσαι γὰρ κόσμου βασιληΐδες ἐχτελέ- 

σουσι 
Πρᾶξιν τὴν ἀθέμιστον, κ. τ. λ. 

ΑῬ ΠΕ 1]. 

99, 5244ᾳ. ἢ οογδιηγηῖθυδ [56]8511015 ἢ]- 
ὯΙ ἔεσε δάδοπάυπι 115 4 ἰῃ ῥγίογα οἱἱ- 
τἰἰοῦθ δῃηοίδῖα βυηϊ, ργεϑογίπι ἐχ Ρ] Ὁ} 
δυμ. ερὶοῖ. 119,.64.. νἀ ΓΊΊδαι6 δὰ ὁδὶ οΟη1- 
τιδαϊδομῖρυ8 : ργοργίυτα Ὠθπιρα ἤμ1556 
δος οοφποιιθη πιδρηβ το ἰυάϊ8, εχ 
υρυ νἱοῖοσ βοϊθραὶ ἴῃ δυδτι υγθεπιονδῃ8 
στοαὶ ΡῈ. ἀἰδοϊββαπλ πιηΐυπι ραγίθαι ; 
δυοσίυτη 6536 ροβῖοα ἰυΐοτγιαι 1ἰἰοτυ τὶ 
πυθτιτλ δυοίδηυς ρῥΓν σα, ἴῃ Αϑ318 
Ργαβογιῖη), ᾿εποθοὶο Τγα)αηὶ ἱπιρ., δὰ 
απεπὶ ἀ6 68 γὸ Ρ]}πὶϊ5 βοῦῖ11, [ηἀς ἴον- 
ἴδε αἰ ν]ΠΔΓῚ ροϊοδὶ φυοά δἰταιιαπάο 4ι.- 
τοθδιρύδ, .}}08 δεουῃάϊ ᾿ἰτὶ χυφῆδσα 
δοῖδβ ργιηδτῖα ἔμ οΓῖ : οἴ 85 ΠΘπῖρ6 ΤΓΔ͵ Δ]. 
τεὶ Βυὶς ἱπῖρ. ῥργοχίμια, φυθπ πιδχὶπιθ 
Πογογαπὶ 1ἰ Ἰυάϊ, φυδ ᾿δπίοροσε ἰὲ5 ἰη- 
55:1 ΔΙΌ }}18ῖα, 39, 544., εἴ 149, 54η., 
υὖ ΟΡ οουΐοα ΠᾶΡι}1586 νἀδαῖιν ἴα] πὶ Υἱο- 
ἴοΣἹ5 δἰ Ἰουὐυ5 ἴῃ μαι γίϑηι τοι απ 15 ὑσὶ απ.» 
Ρβυχα. ΥὙεγυπι ᾿ς ἀϊνὶπαῖϊο οδοῖ., ἤθῆυ 6 
ΠΟ]}15 ἰρ515. ΟΙἿΏΏΣΏΟ ργΟ Δ }}}18 ΟἹ 4]188 
ἴῃ ΑΣβυχπηθηϊο ργοροδι1 848 οδιυιδ88, ΕΠ} 008 
Ἰηἀυσίτηυγ τ μοῖϊιι8 ἀ6 β:οιΐίο 1] οο- 
Εἰϊοπλι5. 

82, 564. Νοι;, υἱ Ετνδ]άο ρ᾽αου, νῖγο 
βαρ Οἰ581Π10, Ὠ]ς δυΐθηι δγθοσσυρδῖο Τα- 
Ἰ1ριοϑ515 διιόγιιιλ ΟΡ Ιοηΐρυι ( Πἰδδογῖ. ρδρ. 
84, ηοἱ.}, ἰϊὰ οαρίοπάι5 Πὶς 651 γϑῦβυβ υἱ 
ταδί ΓΙ ΔΟ πὶ ΥἹΓΡΊ 41} ργεείδγαϊυγ: 400 
5651 60 δρουπὶ 5815 ςοῃδίδγεϊῖ Νοδίονῦ 
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(ὕδιὰ νἱάθ βυρτγα, 48), πος οὐτὰ ῬΒΟΟΥ 6, 
ἰηΐγα, 65. δεά 11 Ἰαυάδηϊονῦ αυΐ ταδῖτι- 
ΤΩΟΠΙ ἰορο5 ορβοσυδηῖ, ὑπὸ σα άεγε οοῦ- 

ἴαμϊ!, οὗ ἀγαπῶσι γάμον, ῥτορτίᾶ ἃς 
ψ το Οἰδϑδίοδ βρη οδ 0 Π6 ὙΟΣῸ ἀγαπῶ, 
«. ςοηϊοηἴυπι 6886 ». 

856. 544. Μυϊϊα ἀς 1115 γυβῖ 5 ἃς 46 
τοῖο ῬΒΟΟΥ δο οσἀττηῖμα, ου}5 ῃἰο ἔγδρ- 
ΤΩΘΏ πὶ ΠΔ] 6 πιι5, ἀΐββογι! οἰ πὶ ῃ ἔχς, 
ΤΩΘΟὟ, (δρ. 11. 10] οδίθπαι ῬΒΟΟΥ θαι, 
υῖ ἀροζιαι ἀοεϊαγεπι δρυὰ Βεπῖ]]ες ξτα- 
Υἱδδίγαιηλ, οἰδοῖππι ἴα 556 ΖΤαΐ ἐπ δυάεδο- 
φυσι Α]εχδμάσι πῖς 506 }}0}15 ῬΌΕΓΟΓΙΠΙ π18- 
Δἰθιι5 εἴ πιοχηογία σοταμτοταῖυν : ἰἀ406 
ΠΟῺ Δ ΐχιο γοοθηιῖοσγα ΑἸαχδηάγι ἢ 5 δγτι|8- 
δοξρὲ ᾿υἀΐςεϊο, 56 ̓ τΙμνὶ5, ηἰδὶ ἔδ!]ου, Ρῖο- 
Ἰεπιβόσυπι ᾿οι ροτθυ8, υἱ ρυῖα 5.0 Ρ.1}4- 
ἀεΙριιο, ᾿υἀδῆσαγιιπι Υἱχ σα π 4061 ρΡτθ- 
οδγυτα ᾿ἰογαγυτλ ἴδυΐογο ορτορῖο. Οεγῖα 
1 ῬμΠοιμεϊοτὶ5 νο ῬΠΟΟΥ]) 605 4]}}- 
φυοῖ νϑῦβὺβ δὺυὶ ῬΒΟΟΥ  δἷς 5:τ|}}}}Π|05 
ὈΒΌΓΡΟΓΙΙ γα] βίη! ἢ αΥὶ ν᾽ άετηι8 ἃ 5:0]- 
Ἰδῖα ἀργὶ ΠΠ|, 640, 642, 662, 162, ἀε- 
ῬΕρΡίο5. ὨΟΠΙΡΟ ΟΠ 6Χχ ἐρ5!5 Ροοῖδ οροθ- 
τίθυδ, βδοὰ ὃχ τηθπιοτῖα τοῦ νουθετιχοῦ 
ποιήματος, « ΟΑΓΙΩΙἢἶ8 5ΌΘΒΟΥΪ », φυοά 
οΆσπθ πιὴσ 50] υ πὶ ΒΑ ΕΠλι ΜΠ 6)05 
ΠΟΙΏΪΏ6,, ΠΟ βδτοϊηδίυπι, υἱϊ τοά0 ἀϊχὶ- 
ἴὴ0.8, ἴῃ. 50} ἡπἀδῖοο ἰυνοηϊυιὶε. Ηυ)π9 
ἴῃ ςοἀ. φυϊρυπάδπι τηδηνιβοτὶριϊ5 νεῖθ- 
ΤΠ ΠΑΡΘΠλι5 Π5 ΓΙ ΡΠ ΟΠΘΩ : 
Ταῦτα δίχης ὁσίοισι Θεοῦ βουλεύματα 

φαίνει 
Φωκυλίδης ἀνδρῶν ὁ σοφώτατος ὅλδια- 

δῶρα, 
εὐυδάοτηαιια ἐριοζυπι εἶνε σοτοπίάστα ἔῃ 
δυιὺς τιοάυτι: 
Ταῦτα διχαιοσύνης μϑοτήρια " ταῦτα 

βιεῦντες 
Ζωὴν ἐχτελέοιτ᾽ ἀγαθὴν μέχρι γήραος 

οὐδοῦ, 

400 ἰιῖπλο νϑῦβιι υε] βοΐο, 51 ἴδπὶ οεσὶυς5 
οβ886ῖ 4φυδη νἱἀδῖυν., ἀϊάδοιϊοὶ ροσπιδῖ8 
ΟΥΙΡΟ ἡυνεπίυιὶ ἀδδιϊηαῖα ργοάογεῖυγ : θῸ- 
᾿1γι.5 ἰδηθὴ ΟΡ ὑμυπὶ γογϑου ὑπ. δὲ 

[οΥγἕδβ856 5815 δυϊ βορτουτα, ἀ6 ἴοἴ}ι}5 68- 

[ηΪη15 εεἴδία οδΥ τὶ. [ρδυπὶ σᾶστηθῆ ἴ6πι- 
ῬΟΣῚ8 ἀδεοιγϑὰ ΠΟΠΏ0}149 δάυ]τογαι μος 
6586 Ῥᾶβ5.Π|., ΟῚ 6δ αυοὰ αι5408Π|ι. 
Ὠαρᾶτα ροβδὶϊ, Αοςορὶϊ εἰΐδπι νδγι δ ἴεπι- 
Ρογ 5 Δ αἰ ϊαπηδηϊα, ργϑοῖρυς συυῃ ἃ 
᾽υάδιο!5. 9080} 15 'ῃ Ἑἢγ ϑιἰδη85 ἰγδ ἢ β:6δοὶ, 
4ιοἀ αἰϊφυδηάο ἰδοίυπι ῃτο οεγῖο μαἰνοσὶ 
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Ροῖεβι. Ταιήσῃο νη]ρδῖυϑ ἰδηχυς δ 55 ἀτι5 
ἔαϊϊ φιυμ ἀρυὰ υάο5 ἴυπὶ ρυὰ Ομ τὶ8- 
(Δ Π05 ἰ511118 ΒΔ 80 Γ] ρροοσηδίϊβ τ15115, υὕἱ 
Θἰ8 πὲ ὈΥΪΠλαΓῚ ορογὶβ ῬΠΟΟΥ οὶ, πᾶ 
ὀχοεγρίυμι [πογαῖ, πιοπογίδη ἀοηλαηι ΟὉ- 
δουγανογιῖ, ἀυδυμυδ γο χυογιῖ υἴτυπι 
ῬΒοοΥΠάδ ρϑηυΐηδ σδττηΐηδ 801 ΤΟΟΓᾺ 
ἐ586ηῖ δΔιιοίουιβ, δὴ 8 8110 δι ι ὑγερία ὃχ 
ΔΓ υ οσΊΡυ.5 ΘΙ ΡΥ] 15, φαοα ϑυϊάδ5 ΠΟη 
ἀυθι ταὶ 556 ΓΈΓῈ 5 νου 5 : Εἰσὶ δὲ ἐχ 
τῶν Σιδυλλιαχῶν χεχλεμμένα. ῬαγΙΟΓ, 
δὶ οἰΐδ ᾿ἱπηρυάοητα5, ΒΙΌΎ}}ὰ ἰρθ8, 
Ἠοσμογῖοδπι δι} υἹμαϊοδὶ ροσβίπι, {Π, 
448, υθὶ νἱάθ ποῖ. Ηΐπο διῖψυδ ραββὶ πὶ 
ῬΒοΟΥ θα νου θυ5 5018 1Ώ 56 γι 1556. 81» 
ὈΥ}} 1515 τυ ΐπλο δἰ συγ ἃς Υἱχ 8Πη0- 
ἰδιίοια ἀϊρηυπὶ οβϑοῖ ; 5εα ἰοῖϊδηι ἤδῆς 
ψΟΓϑυιπ μ]05 ΧΟ γογίοορεη, 560-148, 
ἸΠῸ ἴθῃογθ, δοάθτῃ ογάϊηθ υδγβιιι πὴ 60- 
ἀδάαιςα ἴεγο ἰητο, ἐπ 5: .]} πυπὶ τοχῖυπι 
ἰπἰτοἀυοῖδια 6556, ΟὔΪν}8 μγοίθοϊο ἢ Π}}5 
δυάδχ ῥ]αρί τὶ (Δοὶπυ5 ὙἹ ἀθταγ. δ 66 
Ἰηϊεγροϊαῖυβ ἰοῖυ5 εἷς ἰοοσιι8 τ} 158 στὸ - 
οοηιἰογυτ ογοάϊτι5 οὶ Ὠοάϊοαυς ογοάϊ- 
ἴυγ. [πῃ σοὐϊοῖρι5 ἰάθη ΔἸ 4. ΓΙ θυ. 
800 ἰοοο ᾿εριυγ, Ὠυ ΐα 4118 ποῖα, πἰβὶ 
φυοά τρδιριοὶ δϑογι ρίυπι δδὶ Ὠοηοη Φω- 
χυλιδέω : ἴῃ 8115, ῬΙΙΟΙΟΣΙ115 ΤΣ ΠΟΥ 8- 
46 διιοϊοτ!δ.15., ΒΌΡΡΓΘ55115 6ϑῖ τι 8}16- 
Ὧι5, οἵ ἢ βηδηι νου] 5 Τοὐοοῖα5, [{1|- 
406 5ὶ ἱῃτογροϊδῖιι5 παρε ᾶιι5 εβῖ, θγο- 
ἴδεοϊο πο ἃ ςοπαϊϊοτε ΒΙΡΥ] πη οοὶ- 
Ἰοοτοη!5, 4υὶ ἰρ805 οἱ ἴῃ ΘΧΘΙΡΪ ΓΙ 500 
ἘΕρογογαῖ οἱ ροπυΐπος ογο!αϊῖ. Νδτα ἴῃ 
ἰδῃϑἰοπα δά ἤυης ᾿ἰ τυτα, φυδπὶ ἀριὰ 
ὯΟ5 Υἱάδθ, ρα. 50 : Εἶτα, ἰηᾳυϊϊ, πα- 
ροιμιάζει τὴν ἄθλησιν τῶν ἁγίων, αἰ θη 5 
ὙἹἀοἰϊοοῖ δὰ ἢ] Νὰ οὐπὶ ἙοΥδιλὶπῖθιυι5 156- 
ἰαβιϊοῖς σοτηρδτγαίϊίοηοηι, 39, 54ᾳ4ᾳ. Εἴ αυο- 
Ὠ8πὶ ἰβῖιιὰ παροιμιάζει, πἰβὶ δὰ ριηοη)ὶ- 
605 ῬΒοουάς νϑῦβυϑ, παροιμίας, τεῖε- 
τεπάυτ 9 ()υ05 5ὶ 6 ἴοχῖιι ν6 15 ΓΘΟΊΔΟΓΟ, 
Ἶδια νεγϑυβ 149, 544.. οὗτος ἀγὼν, κ. τ, λ., 
ῬτΟρΡίτ5 δοοοθάεηϊ δὰ ῥγίοσοβ, 39, 5644. 
χαὶ τότε γὰρ μέγας ἀγὼν, κ. τ. λ., 
ει ἴδγα βοηδηΐθβ, τ οἰ  ρἸΟΥΆΤα Πἰ- 
ποῖα ῬΓΟΪΙχδπὶ ΠἰΠλΐβ41:6 [σι ἀἸοβᾶτα 6[Π- 
εἰθηῖ. Η!5 Οπιηῖρι8 ἸΏΪΟΓ 56 00118115 δά- 
ἀυσιυγ αἱ μος ῬΠοογ ἄθοβ. υϑγϑιι8 1Π- 
τ᾿ γρο]αῖοϑ ΄Ζυϊάθημ, δηϊαιιΐι5 Ὑ6ΓῸ 4 δπι 
ἃ ΡΥ μα: οοΠ] ΘΟ. οπὶ5 ογἀϊπδίοτγο εἰ ἴογ- 
4586 ἃ δυσίογα ἢι|}115 1 Τὶ ὈΓΙΠΙΏΔΤΙΟ ΟΓΘ- 
ἀδτηυβ: ἥυᾶτα 'ῃ8605 6 ἰἴοχῖι τες ἄθΓα 

ΝΟΤΩ 

δ9ϊ ΠΟΙ 50π|08 υἱ [4]505, 4ΙΔΠΙΥ 8, πὶ 
ἀυ}ο8. υποῖϑ ἐπο  υ βου τη }5. 

258, 544. Τὼ Βχουτϑι ποβῖτο ΥἹ, σ8 0. 
24., Ἰαῖα 581185 δχβραιϊαῖὶ βιιπιυ ἀς ἐφπίϑ 
Ῥγοδαίογὶξ ἀοοιγίηδ, 4υθπὶ 5ὶς υοσδῃ- 
ἀνπὶ σΘηβ πλι18 Π6 οὐπὶ ἱσπε ρπγρβαίογίο 
σοηυπάοτγοίυν. Νειῖρα ἰπ Ἰυάϊο!ο ϑυρτο- 
10, 86 Πυπὶ Δηι αυΐογοτι ᾿μόδοϊορίατα, 
σαησῖοβ ΒΟΙΏΪΠ65, Π6 580 1551π|15 ΤΌ! ἀθ τὶ 
Ἔχοορῖ!5, Ρ6Γ ἰρποιηι δυπιοη ἰδ ποῖ! 
᾿τὶ Ρυ ταῖν, οἱ χὰ πὰ Πλ86}}}}5 Οπληὶ- 
08 ΡυΓρΑῖ; οχιβδοηῖϊ, ἴῃ ᾿υδῖΟΓΠι (α5- 
ἴυπι τϑοϊρογοιυγ. ᾿τδηὰ ἀοοίτ!ατὰ ἴῃ- 
ἴογργοῖοα οχϊυπάοσα σοπαῖϊ βυπὶ 6 αἰνὶ 
Ῥδυὶὶ αρὶϑῖ, 1 δά Οοτίμι. οᾶρ. ἃ. Εδ- 
ἄσπ 1 ,δοϊδηξιιι8 ρ]ο πα οχροηϊῖ, θῖν. [ηϑῖ. 
ΥΠ1. οἀρ. 21: ἀρποϑοὶϊ ἦρθε ἢθς ἀδηιπαῖ 
ἄϊνυβ Αιρυδίηυβ, ἀ6 Εἶν. θεὶ, σδρρ. 18 
εἰ 25; ΧΧΙ,, εἀρ. 26; τῃμοοϊοσὶ ρἰεγι- 
41ι6 ΔηΠ ΧυοΓο5 γυϑὶ δαπιβογυμπὶ γοὶ ρδ- 
ὈΘΏΪΟΡ τυ γα ηϊ 58] ἴθ ἰιϑαῖ6 δὰ 5:66 Ὁ- 
ἴα ΧΙ, εἴνε δά δὶησθηιὶ ΒΟ] ονδοθη- 
815 ἸΘΠΙΡΟΓΆ, 8616 η{18πΔ ἤδπς δχ αἶνὶ 
Αὐρυβιηὶ Πἀ6 ργορδῃῖ8, ὅρες. Ναῖϊ. 
ΧΧΧΙΠ,, οαρ. 104. ἕαπηάοπι ρΑΓΊΟΓ 1 οὐ θη- 
ἴθ Ὑἱγυΐβ56 ἀδηηοπϑίσαηϊ σοι ρίυγα θτίρο- 
ἢΪ5 165 :Ἰτηο πὶ, φυΐη οἱ ᾿ρ5ὶιι5 ΜΑΒυπιοῖὶ ἴῃ 
Οοτδηο. [τ ΒΡ} ηο Ὠοδῖτο ᾿ἶργο 11 ἰρτιῖς 
116 ἰάδθμν νἱάδιυγ χηΐ βιιργα, 196, 844., 
«ΔΙά6η5 ἤπνὶι5» ἀϊοῖϊι8 ὁ5ῖ, ἰσσ05 ΟΠ 68 
ἴσγγοβ πη γ 840}6 ΠΟΙ ΒΠΠΡΓΌΓΙ18., ηἷδὶ ἬΟς 
1818 ᾿ῃῖ6] ]Προγα ἀθ πιυῃάϊ τοῖίιι5 ἐκχ- 
πυρώσει, 88:)0ρ06 ἴῃ ΒΙΡΥΠ 15 ργάϊοῖδ, 
ΙΥ, 151, 111; ΥΠΠ], 225, οἷς., εἴ 8ἷς δο- 
ΘΟΡΊ5886 νἱἀοεῖαν Αὐυρυπιίπιι5, ἰος. εἰϊ, 

891, 544. ἰπῖον Οτρεηϊδηοβ ΘΓΤΟΓΕΒ 
8118 ἴαγα δδὶ βᾶῃϑὲ ἱμθο]ορὶε ᾿ρ5ιδαι δ 
5ΒΔΟΓΑΤΊΠΣ ᾿ἰογάσι πὰ ἀδαη:Ἰ ΟΠ Ρυ.5 τηδρὶς 
δάνογϑιι5 σιιδπὶ 116 χὰο μηδ ἰηξογογυσα 
ΔΙ᾿ χυδιιάο ἀδ5ἰἴυγο ἀδπληδίχαα ἴῃ υἱΐαπα 
μαδῖδῃι τυ γϑιβ ἰγδά σοι ϊ ἀφοϊδιδηϊυγ. 
ΙΔαυ δ ΟῚ 58Π6 ΧᾺΣΓΆΤΩΌΣ ΠΣ ΡΓΆΓΙα πὶ δυὺϊ 
εἴϊδπι ἰδοἴοΓ πΣ ἃ 406 πὶ 4υΐ ΠΠΡΥῚ δεου πα 
ὙΟΓ5115 821, 544., ᾿γαἴ"}8 δἴψιθ ᾿παρηδῃ5 
γ6} ᾿Γϑηβον  ᾿5:55εὶ νοὶ ἰδηΐϊυπι αι ρίεϑει, 
80Π|0}}} 1π5ῖδν ποῖΐδπλ ἤδη βῖνα, υἱ '056 
υνοσδῖ, ἀντίῤῥησιν, πλ}}}}158 ἴῃ σοάϊοῖθυ5 
βογναίδπι, ἰοχίυΐ 5:0 }}}1ὴ 0 ᾿υ}τ5 ΠΡ τὶ 
511} 6 1856 : 

Ἀντίῤῥησις εἰς τὸ Τοῖς χαὶ ὁ Παντο- 
χράτωρ. 

Ψευδῇ προφανῶς" οὐδὲ γὰρ λήξει ποτὲ 
Τὸ πῦρ κολάζον τοὺς χαταχεχριμένους. 



ΑὮ ΠθΑΗΙΒΆΌΝ {Π|. 

Κἀγὼ γὰρ ἄν εὔξαιμι τοῦθ᾽ οὕτως ἔχειν, 
Οὐλαΐς μεγίσταις σφαλμάτων ἐστιγμένος, 
Αἱ μείζονος χρήζονυσι φιλανθρωπίας. 
ἌἊλλ᾽ αἰσχυνέσθω φληναφῶν Ὠριγένης, 
Πέρας γενέσθαι τῶν χολάσεων λέγων. 
ἴῃ 15 νογβίοι δ ποηηι} ]α πηοῖτο δά- 
ὙΘΓΞΔΙ ΠΣ, τ προφανῶς, χαταχεχριμέ- 
νους, φιλανθρωπίας, αἰσχυνέσθω, χολά- 
σεων; 3564 [δ ἴῃ ἑδιαὶ5 4005 γοσδῃὶ Π106- 
τίβ, πη α]ο ἄν τεοορῖδ. [θὰ ΚΓΑΥ 8516 
Ῥεοεαῖ εὔξαιμι ρτοὸ εὐξαίμην, υἱχ ἀϊρῃυπι 
Υ6] ΠΟΥΤΊΙΡ 1551 118 ἀα ρθη Υ 8 ̓ἰησιδ ἴθ πι- 
Ρασρυ5. (δίεγα ρϑι}]ο τπρθὶϊογᾶ βιιῃῖ : 4088 
ἰάθο ἰδίῃ νογίασε ἀϊξηδῖις οδὲ Ἐδογίολι, 
ΒΙΡ]. στ. ἴοπι. 1, ρν. 264, οἀ. Ηαγῖοβ, 
ἴῃ υηο του: 

« Ἀείυϊδιιο 5: ΡΥ }]1ηὶοοἱ, 1, 381, 544. 
Ἦξτος [Ἀ]ς8 ρεΓϑρίοια : Ὡ66 πη Ζύδηι ἀδοϊηδὶ 
ΠΠ6 ἱπιρίογιμι ἰοτίον ᾿ρη 8 ἔεγνίάυ, 
Ορίδγθηι εἰ ἰρδ6 ἐφυΐάδι ἰδία οἷς οοῃιϊῃ- 

δεγεηῖ, 
θυ! πρᾶχὶπ5 ΤΏ80 015 ἰπυδ[:.8 ΓΙ ΠῚ 1 Πὶ 
Ῥείοντωον ἱρδ6, χιιεῖβ ρἰτιβ γγϑιϊὰ δϑὶ ορυβ. 
γεγυχα δγΌρεβοα, πυρίρογα!α Οτίροηοβ, 
θυ! ἀεβιτυΓὰ5 6656 ρα μδ8 ἀϊοι ϊᾶ5. » 
Ηξε Ἰαϊϊμα Βαυγοῖιβ, ποη οριίπια, 56 
ΤΟΙ ]ΟΓᾺ ἴδηλρῃ 48 πιὶ στέθοᾶ. (υἱ8 στεθοᾶ 
ΔΟΤΊρΘΟΓΙΪ, ραγυὶ ἰπϊεγοδὶ βοῖγα,, ἀρ "- 
406 65ὶ οἴϊοβᾶ ἰδιυἴιπὶ οἰ Γοπ ἴαῖα. Εἰ 58 π6 
Ροῖυϊε ἀντίῤῥησις ἰδῖα οτι]οάοχὶ ου]8- 
Πρεῖ οαϊδηῆο δγμροσα, υἱ ἀϊχίμηυϑ. 
Ὕεγο ἴδιμθπ Ὀσορῖι8 δϑὶ 5: Ὀ.}}1πὶ οοσιρὶ- 
ἰδῖογῖ5 Βυης 6856 [δἴαπι, 6115 Πορο αιυὶ 
ΦΟΓΡυ5 ΒΡ. πηι ὨΟάΙΘΓΏυ τ ἴ} ὉΠΔΠῚ 
φοιρδδοῖη τρύσριϊ, Βοιμ!ηῖβ5 διὰ ἀ0}}}6 
᾿πεοϊορὶ, νἱνεηι15 διιΐθπι, αἱ ΔΠ101 τροῃ9- 
ἘΓΑΥ Π.115, 5260 1}}0 ΥἹ]Ἱ 530} δι] ἴδιο ᾿πηρ. 
θυϊάαυϊὰ επὶπὶ ρος ἀθ μας σοπισουθγβια 
56 πβοῦϊῖ, ργυάοπι σογῖα ἀυχιὶ ραίδτα Ἰῃ- 

Βιϊατὶ ἀυδ ΓΔΏΒΟΓΙρδογαὶ ἀθ Ορίπίοῃα 
ἴυης Ὠδγέθθοβ ἀδιηπδῖα οἱ 86 υ θυ 55:15 
ῬΓΟβοσιρία ἰθρίθυ5. Π)6 δά οι ]5 φαῖρρα ἴῃ 
ΟτΥρεπι βίας ργοπ σαι δ δὸ ἀθ δγωοάο 
(ρο)ἴδπᾶ (αυλπῖα ραποσαὶὶ ) ργεροίρια δὰ- 
ΥὙΘΓΒῸ5 ἴρ505 φοηγοοσδία ἃΠΠὸ 588, Π6Π)0 
εϑἴ 4υὶ που ΑἸ Τυϊά εχ ]ιἰδῖοσ 8 6.66 5188- 
1}εἰ5. σορπονοτῖῖ, Νὰ υϑσὸ τρᾶρηὶ ΥἹτὶ, 
ΕΥΤΔΏ 5 Ἰἰοθῖ, Το ΟΥ δ ἱπΙ 4] ΟΓῸ5 531]- 

τὴῦβ (4υοα 1116 νἱχ ἀείπποῖιδ ἃ οοςον 8 αἱ 
ὕδ4ι6 δὰ Ὡ05 ἃ μοϑῖευ}8 ρα85ι18 651), Σ6- 
εογάσιυν οροτίοϊ, Ογίρθηὶ φυξάδη τ- 
Ῥυϊδγὶ αυπ σοη]δοΐυγα [Ισοητ]ἃ, ΠΟΠ 
ἀοςιγίηδ δυοσιοσιίδῖς ἃ 86 ἰγδὰϊ πιοηοὶ 
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ἱρεα ; φυδεάδηῃ εὖι5 ϑεεϊαϊοσίθυς ροῖϊυ5 
τὴθυδηάδ 4υδπὶ ἰρ81; αιδάδηι δυΐοπι 
ΠΟΩ 6χ ἀἰβογι 5 ̓ρδὶυ8 νεγθ!5, 56 6 νἂ- 
Τἰϊ5 δε ἢ 115 ΡῈΓ Ε}}15 ΟΡΟΓᾺ δρδγβὶδ 'π- 
ἵεγργεΐδηο οοη]εοϊδηάοσυδ ἀεαυεῖ. 81- 
ουϊ ΟΥΤῸΓ ἰδῖς ἀδ ἀδηγηδιβ Δ᾽: ]υδηάο ἰὶ- 
Βαλα ἢ 58 ὨΟΏ ἜΧΡΓΟ886 δΔρυ ᾿ρϑυπι ΓΕμ6- 
γασ, σαδησυᾶῶηθ Οἱ 588: ρ6 ΘΧΡΓΟΌΓΑαίιδ 
οἱ δηδιπουηδῖϊι.5 ἙΟΏΟ1}}1} ΡΘΓΟι 5118 : δ6ά 
ἤδῆς 56ηϊθη 1 8πι 6χ αἰ γοΓ515 6}118 0018, Π6 
Δηι χυϊαῖ! ΟὈδΊΓΟρογεῖ, 8 56 ἸαΠογΊο88 
(ΟΠ]τ|5, ἀ Προ β ἐχιυαϊ Ἰη ΟΓΡΓο5 Ἠιιοῖ ι5 
ἴῃ Οτὶροηϊδηϊβ, 1|0. 11, χιιαδιῖ, 15, δὶ 16. 
Εβῖο : ρυίπια [ποῦ ἜΥΤΟΥ 5 οδυδα ΟΥρο- 
π65. Θυοά δυΐδιι ἃ ϑΙ0Υ}115ῖα δαἀάλιυτ, 
ἴοσα αἰ νυδηΐϊὰ ϑῖϊᾶ βϑδῃοίϊογυι ὈΓΘΟΙι8 
εοηςσοάδῖυν, ἱποεγίαπλ ὑπᾶὰθ, σογῖ Ὡθ 
ἃ} Ογίξεπε γμγοίεοϊυπι 6βῖ. 

832. 1,δηϊῖ, ποη ὀχουδαὶ ΟνροηἸδηιτι 

ΘΓΓΟΤΟΠι δῖα ἀδο!αγαῖϊο,, ῸΠ ΟΠΊΠ65 "166 
4υλ] βου παι ἀδτηηδῖοϑβ ρα"1}5 811}5 ΘΧΘΙΙ- 
Ρίυμι ᾿γῖὶ, 564 6085 ἰδιιῖυσα 48} υθηϊᾶ τϊ- 
Π}5 Σπα!ρξυὶ νἱδὶ [πογμῖ. Νάπὶ 14 νογὶ- 
Διὶ ἀπ ἰὰ σουδεοηΐϊδποητα οὐαὶ αιοά 
ΒΌΡΓΑ αἰοίυπι οδῖ,Υ. 810, 3544., ἀδπιηδῖ!; 
Ὧ6Ο ΡΟΠΙϊο ἴα ΠΘ6Ο ΤΙ βΟΓΙοογ 8 Ὠ6Ο 
8Ρ61 ἰοεσυπι 5ΌΡΘΓΕΒ86 : 
Πολλὰ δ᾽ ἐρωτήσονσι μάτην Θεὸν ὑψι- 

μέδοντα, 

Καὶ τότ᾽ ἀποστρέψει φανερῶς τὸ πρόσω- 
πον ἀπ᾿ αὐτῶν. 

8340, 5664ᾳ. Ἠσρίδὶ υἱ ἀα Πος ᾿ἰρτγὶ 1 
ΘΡΊΪορο δἰ αιὰ ἀϊοαπημϑ : ΄υςγὶ δοΐηϊ ρο- 
ἴεδῖ 408 ἰρβι βου ρβογὶῖ, οἱ “υοπ δΠὶ 
Γ68 ἸΏΪΟΣ ἀτ05 ἰδηϊαπι δρὶ νἱἀσῖυν, δὰσ- 
ἰοῦ ῬΥΔΔΓῖι5 ἢ γὶ δι 5 ἃ ΠΟΙ ρ1]8- 
τοῦ ἰοϊλυ5 ΘΙ ΥΉ 1 οοΥρογίβ. διίδηϊ 4ι}- 
ἀεπὶ ἃ} διυσίογε ὈΥΙΠιαΓΟ ὑΘγβ8, ἰδὲ 
τ ἀοογ ἴα γ, ἰδιῆθη ΠΟ ΤΩ8]6 σομζεοϊς : 
86ἀ εἴ σοχρ ἰδῖοτ, οσο ποὺ ρἰδηδ 1}}}- 
ἰεγϑῖιι8, ροῖυϊ ν γθὰβ δἰΐσυοῖ το] γα ὶ- 
65 ἀχουάεγα, ργβογῖῖπι δάϊυῖιβ ΔΙ ογυχῃ 
᾿ργοόσγυμ δυχ}}}}5. Ρα]απὶ σοτῖθ τ|5}}.5 δδῖ 
ορίἰοσο Πἰρτὶ ϑαριϊσωὶ, νῈὶ οὐχί δι πιὶ]1- 
ἰυάο ἰδηῖα οδὲ 16 ΔΙ ΡῸ5 δρ ορο5 υἱ 
ΠΟΟΘΒΒΔΤΊΟ Δ] γι τὰ ἃ} Δ] ἴοΓῸ ἀδϑιπιρίυ 
6666 ορογῖεδῖ. ἤτππο Ροῖλι8 φυδῖὰ αἰϊα- 
ΓΌΠΙ, 4.18 ἐχ δ]ίθγο νἱάδιυγ ομθπάδιι5. 
Μίπογα δηΐπὶ δῦ γ}}8 αἰπηριὶ Πάρι, 
ΒΡ Γαϑϑὶ5 115 Ζυ:8 πηᾶχῖμηο ᾿Πσοδι ΟΠ Θπὶ 
τοονϊβεεηῖ. ϑηρργίπιϊι οἰΐαπα δι θγ}}6 ἴα- 
ἴπηι Οχιγοιλυτ, ᾿ρϑὲ ρᾶγιπὶ ἀΘΟΟΓΌΙΑ ; 
Π6486 ἃἰ ἴον ἴδεογο μοϊογαῖ, υ]ῖγα 410} 6 
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οὐπὶ ναΐα 808 ὈΙΟΡΓΟδδῖγιβ δὰ Πἰργὶ ΠΙ 
1η1|Δ. Εδὶ δηΐπὶ ἰς ΘρΊ]οριι5 ΠῚ] δἰϊυὰ 
4υδλπὶ ἰγδΏ51:110 δὰ βοαυδηΐοχα ᾿ἰθγυπ, ἃ 
40 γα βογ πὶ 5ΘΡΑΓΑΣῚ ΓΔ ΠΙΠ1Ὶ6 Ροδδιιπῖ 
Οἱ Εἶπα! ἄυο νοῦ βι5, δῖνα βοπι θη λσιτ ἰδ - 
ὨΟΓΘΠῚ βρδοῖοβ, δῖ06 δϑάθη ἘΪΓΠ ΖΘ Ὑ6Γ- 
δ, εἴν σοπηηγηΐα τηοϊγὶ νἱ 8. 

ΑΒ ΒΕ [1]. 

46. {π0το 1, 81, ἱπορίδιη ποίδυ!πιι}5 
οαἰγπηοϊοξίαπι νόοαῦ}} Ἄδης ἃ Αάδηιο 
ἀεἀυεῖαπι. Νυης ᾿μ051.}8 ΠοΙμ] ηἷ5 ΑἀδΠ) 
οἴγτηι8 μγοίεγτιτ, υδίυον ταυπάϊ ρμᾶτγίεβ 
ἴῃ 60 ΠΟΙΝΪΠΟ ᾿ΟὨ5ΓΔη8, ἀρδυγυ5 ἢῚς 
4ποααδ, ἴδπιθῃ, 51 ̓ ἴδ ἀἴοοΓα [85 οβῖ, ἰῃ- 

Βεπίο56 δΔρϑιγάμ5. (υἱ φυϊάθπι [8 δπιὶϊ- 
αυϊίυβ ΟἸεγ ο[14π|8 μἰδου : Αἴ [ΓΘ πὶ 
ἃ Ογργῖδπο ᾿ἰρτο ἀ6 δίπα εἵ ϑῖοιι, εἴ Αυ- 
φυβίπο, πῃ Ζοδηη, ἱγδεῖ, ΙΧ, οἵ οχ Αὐ- 
ζυδιίῖη! ἤἀδ ἃ νεη ΓΆ}}}}} Βοάδ ἴῃ Οὐμηπι. 
ΒΌΡΟΥ Ζοάπη. Νες ῥτοίδῃ8 ἱξποῖυ8 {αἱῖ, 
4108 ἰπῖου τπι|5 ἃ σεοροπίοογυσι δυοῖος- 
τρυβ, 1}. ΧΙΥ͂. σαἂρ. 5, σου αγίοσυπι 
(οττηδπι ὈΓΡ ΒΟΥ Ό6Π5, 81}}61}}}5 Θοσιιπὶ ρᾶ- 
τὶ. Ρυ5 ποηθῦ ΑΔΑΜΟ ᾿πβογιδὲ ἰυρεῖ, 
ά οδὶ αιιδῖυον ὙΘηΛΟΤ ΠῚ ΠΟΙΏΪ Δ, 1Π11}}8 
819 ἀδϑιριδῖα, διουϊ ἴδγα δρυὰ ποϑ ἰῃ Ϊὰ- 
τοῖηΐβ νΟ ΒΔ 11} 105 4ιι88 ᾿οοίογυ τι [8 5116}}5 
ἐπηροηὶ 506}. 

08, 544. [πῃ οεἴοΥ 5. 515}}}1Π|18 ΦΟὨ 51 ΔῺ 5 
υὐίχφυο τερογίυν ἀς Απτ γϑῖο ΝΈΤΟΠα 
τα ἶο : απᾶπὶ ναΪβῸ τϑοορῖδπη ἔμ ]586 
πο δρυὰ (]}}}5118}}05 τηοάο, δεα εἰ! πὶ 
δρυὰ 1 υάτο5. σορηποβοίτηυβ αιπιπὶ 6χ 8}}}8 
"ΣΡ τῖ8, ρυβευτα Υ εἴ ὙΠ, ὁ 1, ἴὰπὰ ἐχ 

οσωπλιπι ἈΠ1Ιαιυιϊβεῖηο ΙΥ̓, 1817, 544., υδὲ 
υἱὰς ποῖ. Ηϊς βϑηθὶ δἴψιθ ᾿ἰἰς ἴδπῖυτα 
(διὰ ᾿ἰρτὶ ΠΠ νοῦθ5 107 πο τηδηϊε 510 
ἀεϑυτηρῖπ5 651), ΠΟνῸ5 40.881] ΑἸ Οἢγ]9- 
ἴ.9 ργοάυο Γ 50} ΠΘΌταῖοο ποπηθ Β6- 
114] : Βο] πϊ δῖα μ]εσαπηαια Ἔχ ᾿ΠΡΘΠΪΟ ΡΤ.» 
ς]πσιφ Βελίαρ αὐ Βελίας 5ογΙθηπῖ; ἀΪ- 
συ ἴδτηοη Ῥδι} 1:5 ΠΟ ΓΑῖΟΟ πο 16 Βελίαλ. 
Ουοὰ ποπιθη αιυυπὶ οἷΐπι Ἰῃ ΓΟ Ῥτοῖδτο- 
ΤΌΤ, 8006 5} }{|058 αιδύδπι ν ΠογΓα 06 
ετρᾶ ἀἰνὶ ἩΙΘΓΟΙ τὶ δυτηπλδπιὶ ἴῃ [8110 15 
τερυ5 δυσίογιαῖθῃλ 60 50πλι5 Δ ἀτπιοῖ! 
Π]παἃ ἃ ἀυαϊνι5 ἈΘΌΤΑΙο 8 νοοῖρυβ δείὲ οἵ 
οἱ ἀοτιναγοπιιβ, ἰδηα δ} « ΟΧΡΟΓΙΘΠῚ 
Ἰυρὶ »} πυης ταϊηῖπιθ ἀυ θ᾽ ἴᾶπλνιδ 5ῖς δἰ! πὶ 
αἰοὶ ἃ δεἰϊ, « 5π6, ἀὔβαιον, οἱ ἐμ, « τι 

ΝΟΤᾺἅΕ 

ϑῖν 6 ἔγυοῖυβ», ΠεῚρο υἱ ΠοΙηΟ ἀεϑσπ Ὁ 
«8106 0811,» φυοά ο5ῖ αταςῖ5 οὐτιδανός, [,8- 
1115 « Υἱῦ ΠΕΧΖΌΔΙΩ » : ΕΟΧῸ6 86 ῃ5ι ΘΑ Ρ ΤῸ 
ἵπ γεῖεσι Τοβιδπηθπῖο ποη 561η6] « Ε] 15 
Βε[14] », ἰά 651 Π]1υ5 ἱπιρὶ!, εἶνε δὰ τηο- 

τεῖὰ ἰοχυθηάὶ οΥθηῖα πὶ, ᾿πηρῖι5 ἶρ8ε. 

ἴπάδθ, ροβίψζυδιι 6χ ὑσορμοιἀγπι ἰπίον- 
Ρτγοϊδ!οπ6 ΓΑ  ησα ΠΕ πιοβδῖ: Ἔχϑροο- 
ἴδι!ο ἴῃ 56} 0115 υάδϊςϊβ νυϊραῖα ὅπ, 
οαρῬὶϊ β8οεϊεγαῖι δῖα Υἱγ χατ᾽ ἐξοχὴν Βε- 
114] ποπιλϊπατὶ, χαὶ υ585 οἰΐδτη 1η Νονυτα 
Τοβιδιπεπῖθπη μεποίγαν!, δου οπῖς ἀϊνο 
Ῥαυϊο, δὰ ον. 1|, σἂρ. θ, ν. 15 : « θὰ 
« δυϊοπὶ σοηγοπῖο ΟΠ τ πὶ δὰ Β6}18] ὃν» 
Ἰὰ οβῖ, ἱπῖος (μτβίυτι ο͵υθαιο δἄνογεα- 
γίυπι. Αιυδπηιᾶϊι ἰριῖιν νιυ]ρὸ σομβυοΥῖῖ 
ὕπ05 ΑΠΠΟΙ ΓΙ δῖα Ἔχβρεοοϊατιὶ ΝΟΓΟ,, 6]05 
΄υοάιθ υὑπίυ8 τη η ΠΟ πο ἴῃ ΒΙΠΥ}}1πὶ5 
Βα Ρουλτ5 ΟὈΥΪΔ ΠῚ : ΞΟΓΠ115 γΟΓῸ, ἀΔοδοϊοηῖα 
Υἱἀο]οεῖ γοδιταγὶ ἱγταππὶ τηεῖι, Οἶγοδ 
δου] υτὴ 1]. υἱὲ στοά πηιι5, νυ] ἄθι8 ὈΓῸ 
[αἰϊθο Απιομτίθιο Νότγοπα στγεβ ἢ6- 
Ὀγδυπὶ ῬΓΟΙΟΥΤΊ Β6] 18] οὐπὶ σοι ἢ6- 
Ὀγαΐοδτῃ ἀς Αηἰ πο 5514 ἰγα ΠΟ 6 Πὶ ΤΩΪΧ - 
ἴδ: υϊοῦπηζιι6 ΑἸ ΡοΟΔΪυ ρ᾽οὶβ τον ΘΙ Δ ΠΟ }1-- 
μυς. [14 ΒοΙ ταὶ ἐκ Σεδαστυηνῶν, « 6 Θ11)8 - 
Γᾶ, » ΟΥΤπσιι8 Ῥυθ ΟΕ, Πέτρο 0 ἰο-- 
σὰπὶ σποβθο08, σδρ. 49, ν. 19 : « Εἰδῖ 
Ἀδη « σοῦ οΥ ἴπ Υἱὰᾶ, σογδϑῖοϑ ἴῃ 56 1118, 
«ΤηοΓάσῃϑβ πηρυἷδ8 641} », 4ιιδ τ ὈΓΟΡὮΘ- 
εἴτι τα πὶ δὰ ΑπιπΊοϑϑίδπι συ Τα- 
ἔοστο ποὴ ἀυ δ δνοσγιηῖ, Θλ1}}8 ΘΔΙΊΑΤΙ 5 
οἶϊο, οοῖ ϑαηιδγία, δὰ {τ θιιπὶ ρογ 618 
ἘρἈγαῖπι, {θυ δὴ ΠΟ δηποχᾶ, βοα 
Υἱοῖμδ οβεοῖ, Ουοά δὰ 1510. ποίει! υἱγὶ 
[αἴυτα βρεεῖαϊ τιίγαουα, δα νυΐρο δάτῃ- 
τορδηῖιγ, γαγῖϊπὶ οχ Ὠ6Π16}15 ργΟΡὨ6 [115 
(Ὁ ἰάπιθ τἱἀεπῖυν δὰ Αητοομυτ Ερὶ- 
Ῥ ιδηετὴ Τεϑρίοογα), ρᾶγῖϊπὶ εχ Αροοᾶ- 
Ιγρϑ8ὶ, σἂ. 18, ν. 18, .4ᾳ(. ὕτ δὰ μποβῖσα 
γοάθδσηιϑ, π|6, (111 ΠΟΡ15 ῃγαβῖο δβῖ, ἴο- 
[8 ἀς Βεῖϊδ Ἰοοι8 ΠΟῊ 86 ΠΠΡΟΡ πᾶς ἰη- 
οἴακα ἔα τογῖ ΠΡΥῚ ρατῖο, 5 1. Ἐυϊῖ 
ΟΙἸὰ ἴῃ ἰρτὸ δθουπάο ροϑβῖ 167, ὑπάο 
ὑγανιῖαιῖ5 οαι8ἃ ἀοϊταοῖυ5 ἃ δ Υ]}η0 
ΠΟΙ ]δίογα ἰγαπϑαῖυ9 ἤυς [αἷῖ, 51π}1}} 
ουπὶ υἱάμεξε τορηδῖυγο πιοπιίοης, ἰηΐγα, 
15, 544.» οἱ 4115 φυϊθυφάδπι ἀδ ὅτι6 τηυηάὶ 
ργαϊεἰϊοπὶι5, 418 πορίοοῖδ ὑγίπηθηὶ ἃ 
σοτηθαῖοτο, ἀεῖπάθ τς σοηροοῖθ δυηῖ 
ἐ] μἀϊ νοϊυχηἶπὶ5 οδιιϑᾶ, 5ιουῖϊ 1185 
ἀἰχίπηι5. ΡΊαγα 56 ροῖϊιι5 οπηηΐα ἀ6 Αἢ- 
το ϑῖο ἀἴσπᾶ σορπῖν 5οἶτα 41} νυ] μογιῖ, 
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δάοδὶ Εχουγθυπι ποϑίσυπι Υ, ρδτγὶ. ΠΙ, 
οἂρ. 10. 

15, 5646ᾳᾳ. Μυ] ρθῶ ἢ ̓δωὶ νἱἀσδη οὐδὲ 
ὈΠΊΎΕΓΘΟ παρϑγαῖυγατα νᾺ}} Εν] ἀυ5 (})15- 
δεγῖ. ρδᾷ. 70, 54.) δ} Δ πὶ 6856 Βοτηπαμι, 
ΒΕρΓ ΠΝ} ϑενογὶ νἱάμαπι, ΟΔΓΔΟΔ]] οἱ 
Οεία πηδῖγεπι, ργοργῖδ ᾿μ8ὶ ορἱπίοπα βίης 
ξυϊαγίαιια πιαρὶβ 4νᾶπιὶ αἱ ἃ ΠΟ)}8 ομχίτὶ 
Ῥο[υογὶῖ, δἰδὶ "οὴ δηλ. (δγῖα νἀοῖυν 
ΟἸΝ τὰ5. ΘΆ566 ἀοοίυϑ Υἱγ Ἰοσιπ Πἰυτὶ Υ11, 
194, 544.; 199, 544., ἀδ δϑάθιι πιγ5- 
τἰοδ Ῥδγβοηᾶ ΠΟΙΆΡΙ Θὰ οἵ ἰϊὰ οἰαγιιαι υἱ 
ΡΓῸ σομλμδηῖδι]ο μα θεγὶ ροβϑῖῖ. Τιδὰ]- 
τἰοπὶδ 1ϑι}}8 ΟΥΒῸ ποι) δχ θγοίδιιν 8 [ν]9- 
ἴοΥ115, 86εἰ εχ Αροοδὶ γρβὶ, οἂρ. 17, ν. 3, 
αυδγεηα ε8ῖ, φυδηηιιδηι 4υα 1δὲ Ἰοραπ- 
ἴυγ τροἰδρ)ιοτισο ροϊϊυ5 δὰ Βοπιδτὰ τυ] ο πὶ 
Υἱάεπιγ 6896 τοίεγομα, ΝΒ δμιριϊυς 
ἄς βὰς πιμ]ΐδγα γεβοῖγο ΠΟάυΟ ὩῸ5 ροιυΐ- 
8, ποαυ6 Ναί νεπα ἀὰ Απιο γἰβῖο, 
1}. ΧΙ, νἱῦ σοὶ ἴῃ Ραίμπιμ ἃς ἴῃ θο]ο- 
βογυπι [δοἰοπῈ υογβι 58: Ὠ}1}5 : οἷν. ΕΣΟ. 
ὨΟΒ[Γ. ΥἹ, οἀρ. 18. 

91. 544. Ηϊηο μδγβ ἱπεὶριῖ., υὧἱ ἀϊχὶ- 
ἴὯ.15, ὯΟΙ1 ΠηΟἦ0 δι ι5 τὶ, 86 οἱ οἵὰ- 
Ὠἰυπὶ ΘΙ ΡΥ} ποσὰ πὶ δηἰἰ αὈ ββίπηα:, ]υδτι 
ἐεηβδεῖ Ενναἰἀυ8. (  βδογὶ. ρδρ. 80, 54.) 
ΠΟῚ δΕΠΡΟΓ, ὃ ἤυης, οἂρὶϊα ἰγι πο δπὶ 
[υϊκ56. ]ῖ υΐεαι ργαῆχυπι ἰρϑὶ χιοη- 
ἄδπὰ (1586 ὁχογάϊιτη δἰἰαιιοιὶ, πϑαυὸ αἰϊυὰ 
αυδαηι αιιοὰ πὰπὸ νοσαῖυν Ργοαιταΐμπὶ 8:- 
ὈΥ]Πἰηπι, Βυ)5 νοὶ]. μδρ. 2, δ44ᾳ., ἱπίου- 
)ες1}5 ἰδηΐαπι νϑγδί 8 δἰΐχυοὶ πιηο ἀὉ- 
δε 1115 ἀ6 οτὶρίηθ ταμϊ ἃς ἐδ δυϊοαὶ- 
Ἰυν δῃ 15 ̓ 51 οΥἹ 5 ὑδυα δά {ὐγτίτι ΒΑΡαὶ. 
ἴα 1Π|6 : 05. νετοὸ μυΐδτηι8 εἰς Δθθ4ι6 
Ρυϊπεὶρίο γεϊϊοΐαπι 6886 ἢος οαγιεη δά 
ἐπι ἰδτϊοπαπὶ ϑ.0 1}: ρτοίδινδ δηιίφυϊο- 
τί5. Ετ αυΐϊάοπι ἱποθρίμπι θεροῦ 6886 
ἐἰβάετα υ ]ι5 Βοάῖς νεγϑίθυς, ἀυρυσαθπίο 
εδὶ, υοὰ αι δ᾽ θ.}] πα ̓ ς ἰδηαυδπι 
Ἐνγιθγιθα οἰϊατα νοϊαθγιιηῖ εβῖνο δὶ δἶνὸ 
Εἰϊαπι φει1}165 (ν] 16 ναγὶα8. Ἰοοιϊίομε 8. αἱ 
ἢν 1.}», ρῥ]εγίψαε απο μοι βϑπηυπι ἀδ 
ἴυττὴδ δνεγβίοπο Ἰοοϑαλ αἰϊυϊογιηϊ, ἰἴὰ 
ἰοβίδη 685 ̓λνπῸ 5} 1 ργ πὶ ΘΟ  ΟΥ 5 πολι οΆ80, 
ΠΕῸ τα τιπὶ : ηἶρρ6 ᾿υχῖα νυ]ζάγθαι ρᾶγὰ- 
Τα Σ., ᾿μ 18 οὐ ιδηιια τοὶ (ΟΣ ἶπιο ἀϊ8- 
ουηῖαν Ορί μηδ αι τοι Θη Γ. 

102, 544ᾳ. Α)» μος ἰοοὸ δ.υ.}1, φιδ 
Ῥτίυϑ το 5 ἴδῃ Ζυδπ) Ὀγιδί ον 185 μδΥτανεγαῖ, 
Ρταΐσεγα ἴδιαν [υἴὰγα8 ἱποὶρὶι; ἰά αι 
«οὨνεῃὶῖ οὑπὶ νυϊραϊα οἱ δῃ) δηιαιίτας 

Ἀ 

9Ὁ1 

ἀἰδδιιδα ᾿γαἀιτίοῃα ἀδ γειηοι ἰϑβίπια ἦν τηῦ- 
Πογὶβ δίδϊα : Υἱχ 886 ὩΘΏΏΡ6 "ΠἰΔπὶ νεὶ ἱρ51} 
ἀμ] αν ἰοιρογῖθιβ γν6] ρῥγοχ πιῖ5. (}λιιδ) 
υϊάοδτῃ δϑηι θη 81) 088 ἤγτλδτγο Υἱάθγο- 
ἴὰγ ἴῃ δρίίορο ᾿ἰδτὶ 11, πλ8ὶ σοηῃδίαγοὶ 
βρυγίυπι ΙΒ Πὶ 6556 ἰοοι, ἴῃ 400 ἀο- 
σοῖ πο] β8 πὶ 56 ἔμ 1886 ἴῃ Γοὰ ΕἸ 50- 
ΘΟΙῸ Νοδπιο, 8})0 δοχις ἀϊά!ο 556 'γ68 ἰῃ 
ΟΙΏΠΕ νυ [πἰὰγᾶ8. Εδάδιῃ το ἱ, 281, 
Γασδπίίογοπι 8Δ]14τδ πο 86 ἰαοϊο δῖ, βεχῖῳ 
4υρρα ρμοδὶ ἀϊϊυνίυ;) σεπογαι!οηὶ βυρμᾶ- 
Το. δθὶ (6 ροιδγαιοηθι5 ΘΙΌΥ 18 
111} ΟαλμηῸ 5[ἴι}} Ρ0556 ΒΥΓΘΟΠΔΟΙ λυ 
81 ἢ τὶ 1 νογϑυτα 1. 

190. ΠῚὰ Μαςβάοιμο ἀϊτορίϊο εἴ 1118 
Ροϑβὶ Γαρὶ μᾶπὶ ἐπ μοϑὶῖα βουνίτας ἐη δ᾽ π 
ἐδ υμπῖ οὐ Ῥεῦβοο τοβο, ᾳυοά Μδοβάοηϊ- 
οὐπὰ ἴα: αἱ ΕἸ πγιαι, δυδρίοδιῖα ἰῃ ἘρΥρῖο 
τοβηυπι Ριοίθπιθο Ρ] ἰ]οπλοίοτο, ᾿υἱθηηΐο 
οἰγο ον δαϊ ττϊοπιΐο δηϊααιιαπὶ Απιΐοοιι8 
Ἐργρία ἱηνδάογεὶ : ἀυε τα] υυπ) 
᾿ς ἀξρίογεηῖαγ αἱ τοοθηϊα, ἤθοθθ86 οϑὲ 
δΙΡ  ὴΔ ᾿κς, αἱἱ ἀϊχ μιά, ΡΠ] ἰ]οηχεῖοτὶα 
ἴῃ 111} 5 μοι ΐα8 6886 βογ βία 4υδη), εἱ Εννἃ]- 
ἀο μἰδοιῖ, ροβὶ ἀϊπιϊἀἐτιπλ ἔέτα βουίασα, 
οχίγαπλῖ5. Β] Δ 56 01}}5 διλ 8. 

280, 544. Νοι! δὰ Μοββίδῃ, χυδιωνὶ5 
(ὐδβίδ! ο ταν ἰ ιια 8}}} [18 βοπβογίαϊ, δορὰ 
δὰ (γτιπι γείοιαπάυβ οϑὲ ἢἰς ἰοσιι8, 58} - 
δυϊη6 οἱ 'ξπ6, ἰ εθῖ, "»ε}}} )αγδ ροριιο5 
αἰ)ιαϊεδηῖθηι, ἀιιεπὶ ἰάθο δίργ}]α οἱ! τὰς 
Τα ἰ5διπὶ νοῦδῖ, δηπυδιῖε ἰϑ8ῖα, οᾶΡ. 44. 
Υ. 28, εἴ σαρ. 4δ, ν, 1, 544. 

295, 544. Ῥαγίοω απὸ αὶ ἃ 1ΠΠτὶ τοσιϊὶ 
ῬΓΟΧὶ π.}8. ἀὐλθιι5 οὐυδάσι Πἰγὶ βοοιὶο- 
ἶθ08. ὃ 2 οἱ ἀ,, Ριοϊοπιόγαπι ἰοπημογο 
50 ΓΠρ 118, ᾿π: Γρο] ἴαπι {1586 5} ΑὨϊοηΐ- 
118. Γαΐ ΠΟΒ δι ϊηδάνογ  πι18 ἀ Ὁ πλ018- 

ἘΓΔΥΣ Δ 5686; εἴ ναὶ ἐς ἢὰς γο [Ἀνθηΐθηὶ 
νι 586 ΚΟ δι ηνὩλ, υὐτυπλ ἀοοί ε88ἰ- 
ἴλυπὶ οἵ ἰμ) δ }}}} 15 Θχογο δι ἐεβἰ πγυτα, 
οΠ)ὺ8 μκεο διηῖ νεῦρα, [κβοῖ, 510γ}]}. διδῖ- 
ἅμ, 1801, μὰρ. 1: « ὅ8π6 ἱδὸ ρδγ5 
« [δηϊἰφιϊοῦ θαιρα, καὶ 2] βογὶρια υἱάθῖυν 
«ἃ δυάοο ΑἸεχαπάγιπο : νϑυῖπὶ ἰ8. αυὶ 
« 6)05 ογδοιΐα σον ϊπυαν! ἃ νεόγϑι 295, 
« Ομ ιτιβιϊδι5 ἡ αἴζα ἢ οἶγοα Αἰϊουΐπο- 
« Τπι ἰΘΙΏΡΟΓΔ, οἷς. »ν 

801, 5644ᾳ. Νοοα586 ογαῖ, πὸ ἴγαιυϑ βίαι πὶ 
Ῥγοδοτγεῖαν, ἐμ! Γροϊδίογεπι μυ)ὰ5 ρατγιὶδ, 
ΠῚ, ὁ ἃ, δ Ἀοπιδιῖβ ἰπηρεγαϊογίθιι8, αἷἱ 
ὯΟ5 (ΕΓ 55 πη6 σου] δοἰΏγιι5, ἤτποο 50 βθη- 
ἴδηι, ΠΟ (ΟΠ ΠΟ διὶ γο5 Ποιηδι)δ5 ἴγϑιι- 
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ϑἢἶἶγα. Πάχαδ ρεϊαιη ἰῃ ΒΔΌγ πα Α850- 
γῖ, ἀυάϊπι 1Π|τπὸ Ἔχϑιϊποῖατη ΡΟ] ἴδτι- 
406, ϑρθεῖθ ἰθηυ5 ᾿ηνΘ ἰτυν, ᾿ἴὰ ἴδῖθη υἱ 
δἸϊόγατῃ ΒΑΡΎ] οηα, 1118 πῈ Π6Π|}6 ὩΟν πὶ 
[14}1α, ἴῃ τπποηῖα ὨάῦοΟτα ποὴ Οδββδῖ, 
αυΐρρα χυὶ ργαοῖρυς ἄἀδ τοπλ}}} Θχοὶ 10 
4πογαῖυν μος ΘΠ δι ἢϊο, 308 : 

“Ὅτι οἱ ναὸν μέγαν ἐξαλάπαξεν. 
Τοθὶ δηϊπὶ ἃ ΝΑΡυ  Ποἀοποόβοσα αἰγὶ 
ΟΡ ἰογαῖα δτηά νι πο πιοῦῖα ρᾶτυτ ἃ ΟΓα 
Ροΐεγαι δυάκξοτγυπι τηδηῖε8 ροϑὶ δἰ χυοὶ 
5600} Υἱνθπί πὰ : ἜΓΡῸ 50} ΔΗ Π 4υ 8119 
Βῃεοἷῖς Νοβῖοσς. τοσθηΐοπιὶ οοἷαὶ ἀοίοτγοπι. 
Αἀάδ φιοά ἀς νογᾷ ΒΑΡΎ] 5 οἶδάς, 46 
Ογτοὸ Αβϑυυϊοσι τη νἱοῖοσο, ἀθ ΕὙΡἢγαῖο 
ἀοσϊοτῖο, πὲ 81} Πδροῖ; 564 υπὺπὶ ΔΙ χυϊὰ 
αὐ ἨἈοπιδληοβ μεγιίποη8, ἢΠυἀ πεῖρα ἀς 
Ρουβοου οπῖθυ5 δνογβυβ "5105, ἃ εϑὶ 

Ομ γί βιίδιιοβ, ρἰεγοβήιε οτἵυ υάοβ, 50} 

ΝΟΙῸΠΘ πηοῖΐβ, ἰηΐγα, 81] : 
ὯΩν ἔτι χαὶ νῦν αἷμα βοᾶ, κ. τ. λ. 

Ουοά 0515 ρᾷπθ ἢΠποτὶ5. εχ ΑΡροσδὶγῦῃ- 
5608 ἰός ἀδβιπηρ5ὶῖ, ἰ8 16 πὶ 58 ΠρΡῚ}1 15 [05] 
ΟἸδτηοτοπὶ Ἔχ μα ]αηῖα, σαρ. 10, ν. 0. 

818. δὲ μᾶς νογϑιι8 οἰδιιϑια, καὶ τότε 
παύση, εοπηίονῦ απο ἀϊοῖα βιηϊ 1ῃ ῥγϊογὶ 5 
δἀϊιϊοιῖβ ποοῖτ Εχς, Υ͂, σἂ. 8, οἵ ἴῃ 
[115 νοΪ πη !}5 Ρσαδοηθ, οἱ ἴῃ Ἰηϊγοά. 
δὰ ΒΙὈ.}}1πᾶὰ. ΄ 

419. αορ εἴ Μαρορ, υὑπίνογθο η16Γ- 
ΡὈγεΐυπι σοηβθηϑιι Δ ΘΧΙΓΘΠΔΟ 560 ]101- 
ἰγίοπε, ἀπ᾽ ἐσχάτου τοῦ βοῤῥᾶ, ΕΖεΟΙ. 
οδΔῃ. 39,ν. 2, ἰἀπαιᾶτ ϑου το ρειῖο5 
δἀάἀποσυμίυν. Εἰ ἀορ ἰογίαϑϑο οἵδ βυηῖ; 
Μαροῦ δὐυΐοιι Μαβοαροῖ βεὶὶ οἰ !5. ῥγο- 
ΧΙ πῶ Παϊοπ65, διουῖ ἱπάϊοα ᾿ἰπρια Γὸ- 
σοηἴίοτο δ νΟΟΔΤῚ ΘΙΠΘη565, 7] 6πἠὶπ 

δυΐοι δὶ ποηϑπλ ἤηἰΠπ)05, ἀοςεοὶ ἴῃ 
ἜΡρΠομοτ 6 δἰνα δρηθηϊὰθ Πυδάδτῃ 
ΟΥΘΏΪΔ]} οΟἸἰορα οἵ ἃιμπΐοιιβ ΠΟΒῖΟΡ 406- 
υἰδοίπλιι8 σδιοὶπ ἀὰ Τάργ. {χὰ ἄττα 
βοαῖο5 ἰ5ῖδ9 οοΟἰἰοοδὶ ποβρῖογ ἢϊο δι} ν}}}5ῖ8 
ἴῃ Φιορία Νιϊαπὶ ἱπίογ εἰ Αϑίαθοσαπι, 
τηΔρὶ5 Ερυριϊυ πὶ 56 Ζυδπὶ) δΕΟΡΤΔΡ.1Π) 
Ργοάϊ!, μίδπο υἱ ΒΥ} } 1518 ΠΡ τὶ χαλὶ, 
Ραγίϊον Ἐργρίϊυβ (ηἰ5] ροΙ1115 Ἰ46πὶ Ποτπο, 
1ΠῚ το Γ), ΤΎΡΑ]]05 Δ᾽ αυᾶη]ο οχ 3Ὲ- 
τϊορία διάἀυοσίυτιϑ ε5ῖ, Υ, 508. Αἴ ἴῃ 
Ἰνυ)5 ἰρβίιυβ ΠΠΡγὶ ραγῖα ργοχίπια, ΠΠ]|,Ὲ 4, 
Οορ εἰ Μαρορ τϑουττϑηῖϊ ἰπἴογ ραγρασγοσγυσι 
βαρί θα ΓΟ ΠΑ ἐππὶ ΠοΟπλΐπᾶ ΡΓΟΡΓΙΟ 510] 
Ἰοοο : φιοά ποβίγιε,βοηἴδη 6 ἰανεῖ τηδρ 5 
ηαὐδηλ Εν] 41, σοπιο πάθη 15 ραγῖο5 [8866 

ΝΟΤΑᾺ 

ΔΡΑ8 ὁ ἃ οἱ ἡ, ἃ 0100 5ογρίδς 6556 
Ροσῖα, ἴδ ῬΑΤΥΟ ἸδΙῸΣ ἱπίογνα!ο 5:0 ὲ 
σοπιγδάϊοοηϊο ἢ 6 Ιδἴαγυπι ροητ πὶ ΟΓ- 
δῖπο, αι Ἰηϊεγάτπι σοί οἵ ἥαροί ταράϊο 
ὦν νοςαῖ 5Βιιῖ, παραὶ βρθοϊοβα οπίῃ 0 
εἴ ΡΓῸ 5110 [ΘΙ ροτα ποῖδ}}} 14, ἰδῆχυδῆι 
ΡΘΓ ΟΥΤΩΣ Ἰορδῖοϑ ἰη Α514 σοπηρεγία, ΠᾶΓ- 
ΤΆΪΟΡ δαὶ πιὰ Ζοίΐίην δ, ᾿ηῖῸΡ ΓΟΙΌΙΩ 

Οα]]ΠἸσατυτ βογ ρίοτοβ, μὰς. 338, εἀ. Ρε- 
οἵ, χαθῶ. υἱ ἰεοῖυ ἀΐστα,, τοίοσγα 1ι- 
νᾶῖ ; « η1556 ἢΠ|05 [Ταγίδγος ΠεΙΏρ6 561} 
Ταίδγος, ἀδ αιυΐθι8 πλσαο ἰοσιυι5 ογαῖ ] αχ 
ἱἐπαηθηϑδᾶ παύσῃ μ] Δ η 16 [δ Ώ ΓΆ}15 υἱ- 
ἀεί σοὶ Α5|8], οὐ)05 πη 511 ἃ ΓΤΡ6 
ΑἸ εἰβοίπια οἱ Ποπιϊηῖ θυ ἸΠβ ρ γα }}} [δπ 
ἨΠδ]ανὰ ἢ] : Ροῆδ δυῖΐθηιλ Δ ς ΤΌΡΟΘΠΙ, 
ΟΥΘΠΟΙ τ Υβ8ι15, ὨΔὈ1 τα ρσοηῖοϑ Ἰσποῖδ5 
σοί οἱ αροι!, υα 4} υἱτπιᾶ τυ πα 
[ΟΡ ΟΓΆ ψϑηΐυγε 5ηἴ πὶ ΑΠΠΟΒ ΓΙ οῖο 
Ἔχ᾿γοπιδιηήιθ γοθυ8 Βυπλδπὶ5 ΡΕΓΏΙΟἴΘτα 
δ᾽] αἰυτ. » ἢος πο5 δά δι .) πὰ νδῖῖοὶ- 
πἷα δρομῖα τοάπεϊϊ. 

824. 54ᾳ4ᾳ. Θυγατέρες δυσμῶν, υἱ ΝοΞ- 
1ΟΥ δἷἱϊ, στο] πι8. ΘΓ 4155] Ππγυπὶ ΥἸΓΌΧΩ 
Ενδϊάππι Δρογῖθ π08 ἀοσογθ, νῈ] 4185 
δἰεῖ ᾿η16]Προηάα οσοϊ θη 115 ΠδΙ]ΟΠΟ5, 585- 
Υἰ 55:15. ἀ1γ15 ὀχαρι δαῖτ Οἢ Ἔν θυβύτα ἴθ τὰ- 
Ρἰππι, νοὶ φιοάηαπι 1Πυὰ 5:1 ηἷδ: Ἠϊεγο- 
Β0Γ Ὑπηϊ δῆ πτα οἵ ιΟΓΠ] ὨΔ πὶ Ἔν γβα τ ἴδ- 
αἴποτα ηἷβϑὶ Βουηδπουῖηι" Νόάυς ΠΟ. νΟσῸ 
οὔ ἰοπάυπι, ἀοἤογιὶ πὰπο ἰδηαδτ 6χεὶ- 
581 δδάϑχῃ "ΠἸᾶπὶ ΄υδπι ᾿π ἐχίγοπιδ ἢ11}115 1}- 
Ὀγὶ ρατῖο, δὶ 4, 605, 544., 688, 544., 5ἰδῃ- 
ἴοπι δάϊμιυς τορεγίοιηυ5, δάλιις δι δου Ωη 
58 0Γὰ δος ρ᾽οπῖεπι υἱ ογ υϑηϊι6 50}} Μ6 551: 
ΤΟΡΠΟ δεοοορίυγδμμ. ΒΌΓΒΙΙ5. ΟΥΡῸ νδῖθπι 
αἰγι 5416 βοοιϊοη 8, 6 ἃ οἱ 4, 5 αὐυ5 ἰάοηι- 
486, ἡυραιῖα Ενν8] 40, σομϑεδίαγ, πα πἰπ} 6 
81] σοπϑίδηϊοιῃ ἀοργεβοηάσπιδ. θ υᾶ 4ιι- 
ἄσδπη ἱποοηβίαητϊα τηοῖι5 νἱνῦ ἀοοῖιι5 ΗΠ ροῖ- 
[εἰὰ, ἴῃ ἀϊββογίαιοηο 58 ἀ6 Δροςαϊ γρῦοδ 
)υάαῖςα, μας. 65, 54., ὁ0 δάϊευεϊι5 εθῖ υἱ 
1ῃ τ ΓΡοΪ αι οποπὶ αυδτη πῸ5 ἵπ μδο ΠΡ τὶ 
ΠῚ ρᾶγῖθ δὶ ἃ ἀδιῃοηβίγαγα σοηδῖϊ 5ΌΠλ0.8. 
Ῥέη ἃρποβοογοῖ : (ΔΘ πΊ αι ποι 8116 Γ Ἰἴγα 
}υἀ!οα!ῖ δά 464, 544., υ}ὲ ἀς Ἀοπηδπο- 
Τα πὰ οἶν.]} 0.5 0)06}}}8. ἀσοηΐθαι δ᾽ ΡΥ} 8 πὶ 
ΠΟ δου ΟΠ 51 |ρ65ςοϊ. 

350, 544. ἤδης ἀὲ Α51: ἀἰν.1}15, 488 
οἰΐπι ἃ Ἀοϊῃδι}5 γαρῖι [υϊϑθοηϊ, Ἰη Α51ᾶπὶ 
τερογαμ ἀἷς ργα!οϊοοπὶ διὶς ΗΠ ἴδπι 
6886 σα πὶ οθϊ 6 ἰἰρτοὸ ΕΥ̓͂, 145, 544.: 
406πὶ ἰπ ἰργατι πα ἀΌΡ16 πιδηδν ἐχ 
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οοσωσηιηὶ ἴὑης ἰειροιΐα ἰγϑάϊ ἴοπα 41:85 
οἰΐδηι ἃρυὰ ρεπίεϑ ρεσοσεθυοΓγαῖ, « Οτίεῃ- 
δὰ δ] αυδηἋο ρμγϑυδὶ υγιπὶ», [651 α 5}6- 
τοῆΐο ἧι Ἶε8ρᾶ5. ᾧ 4, οἱ Ταεοίιο, Ηϊδι. Υὶ, 
δι8. Εοηυς τεϑροχὶϊ 1 ,δοϊδηϊι5, ΥἹ], 
ΟΔΡ. 15, ἴα δου εη8 : « Βοτηδηνὴ ἢο0- 
« ΙΏΘῺ 400 πιιὴς ΓΟΡΙ ΙΓ οΥ δ... ., 1ο]- 
« Ἰεῖυν ἀξ ἴογτα, οἱ ἱπιροσίυμπι ἐπ Αϑἰδπι 
« τουογίθιν, 86 ΓΌΓΘι5 ΟτΥθη 5 ἀοσηἷπδ- 
« δεῖν. » ἤδης ορϊηίοπεπι ἴῃ ᾿δῖὰ ρτὸ- 
ξυδίδπι ε856 νὰ] ἱρδᾶ ΤῸ5 ἀεδιηοπδῖσαϊ; ἃ 
διιάεεῖ5 δυΐεπι νὰ] σοπβοῖδπι ναὶ ρτορδᾶ- 
ξαῖατι,, ἴας!]6 ἐγαάϊ ροίεδῖ, Μοβδέω βυὶ 
ΤΕξηυπὶ Ἔχβροοϊδῃ!!θυ5. Νδπι ἀρεῖς ἔδολὶ 
δοδ νῦϑιι5 υἱτἱοη5 ἃ ἈΟσηΔη}8 γεραιὰ 
ουρὶάο, ποη ἐφιίας, φυοὰ νὰ] Εν δἰ άπδ 
(θιβοσῖ. ρδρ. 19), Ριοϊοϊηβοογυσὰ ἴοτ- 
Ροῦθυδ, διϊδαιδηι δοιοεὶ δυδεὶ αυϊά- 
αυδῖῃ τοδὶ ἃ ἈΟΠΙΔΠΪ5 Ἔχροσὶϊ οββθηῖ: 
ΠΏ δηΐϊοφυδηλ βροϊ δῖα ἃ 18. [υἱ8εεὶ 
Αδία. μἰδὶ βοιιεὶ ἱτηροβίῖίο ϑιυτίς υδεῖ!- 
δΑ}1} ροδὶ υἱεϊογίδια ἐς Απτίοοϊο Μδρηο. 
Ιἴάαὺυς βοσῖρθὶ διὸ μοῖυ 8686 ποῃ Ριυϊᾶ- 
τὴυδ Ὠϊ5] ναὶ Οἱ εἰπιῖ 5 ΓΕ ρα] οι Βοπιδηδο 
ἀϊεθυβ γε] 5} ὈΓΪΏ118 Ἱπιρογαϊοσίρυϑ, 
4υὑπ| δάνεγϑυδ ἀοϊηηο5 Ἰπροϊοηϊεϑ ΕΓΘ- 
νἱδϑεῖ δυάφοτυπι εἰ ᾿Αϑιδπογιιλ ἰην εἶα. 
Νοβῖγα δς οδὶ βεηϊθηῖϊϊα, 408πὶ ἰηΥϊιὶ 
ςοηῖγδ οἰαγιδδί λυ ηὶ ΥἹΓῸΠΙ., δΌρογυδοῦΘ 
4υρρα, ἰυεχηαγ. 

8269. Νεραὶ οἰατγὶς5ϊυ5 Ἐπταϊάυς (Ὁ 15- 
δοτῖ. ραξ. 18, ποῖ.) Βαγδχα 1|16 πὸ 10 6- 
τίοβδπι, δέσποιναν, 4ι5 Βογηδπι ν] οἱ 551} 
ἷῃ δἰϊαπῃα ἰοϊΐοετε ρδυάοδιὶ δυϊ ὁχ δ]10 
ἀε)ΐίοετα, Ἐογίυπδπι 6586, αυΐα πυϊηθῃ 
Ἰδῖυά Ἰαϊμιυ τι 511, πο βγουπι. ᾿υοά υἱ 
ίας!]ο ἀα Ηοπιοτο οἱ Ἠδϑιοάο σοπο θα πιιι8, 
ἴδθθη ὨΟΏ ροϑϑιπη08 Ὁ] Ὑὸ δὰ ῬΙΠ ἀΔΓΌ πὶ 
οςουῖτίγε, ΟἸγαρ. ΧΙᾺ, 1, 544. ᾿γδοῖδῃ- 
ἴεσα Ὠος ἀς Ἐογίιπ ᾿υ 10 Ὑ}}6 ἀΓΡΌΤΙ6Ι- 
ἴμπι, ποις δὰ διιοίογεβ Ἀπ ο] ορίδ, πιἃ- 
χῖπλ6 Ῥα]!]δάδη, ΘρΙρταη. 39, 0] υἱὰο 
7δοο 51} ποῖ. Αρῃοϑβοιῦ 1ἃ ἀοοι 55 πλυ5 τπ0- 
Ἰΐθηιι6 5 ΡῈ σπὶ δυὰς εἰϊαπάυ8. ΥΟΙΪΚ- 
τοληπ, ϑ10γ1,. ἰοςῖ, ραρ. 15. Αἱ ἔν] άυ5, 
π6 τασδηι δ ἱ{1ὶ ΕογιυΏδηι, 5ρ65 Ὠυς 
δίίογι, υἱ αυϊάαπι ἰοφυιπῖυγ, Ν65βδτ"- 

. 685, ἀς υάτεα [αἰ15, {πῸ ΓαΣ ΟἿ" πὶ σΟρ δ. 

ἴογγάσγυπὶ εἰ ΒΟΠγδ ᾿ρ51 ΠρΟγδΊΌΓΕ. 
8604. Ῥώμη ῥύμη, Βετ, 5] οἸ᾽υπὶ ἰδιυὰ 

Ἑαἰεγαιὶβοὶ πλιὴλ 1546 ἴθ ΘΙ Υ}}1 15 τὸ- 
συγδύγυπι, ᾿ς οἱ Υ}}1,10 5, ῥγοάϊι υἵτο- 

μῖφιε, οὐπι 'ἰἄυοθυ5 δηι  υϊογιι5 ΟΥᾶ- 
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ου}}15 ἀ6 Ἠοῖο οἱ ϑδπιο, 6 αυϊ 5 Ὀ]υΤΆ 
05 δὰ [Υ, 91 : υιἱτοηυδ εἴϊδπι ᾿οοῸ οἰπὶ 
δ.τ}}}5 ΠΔΓΤΟΠΥ Πλ}88 ἰπ5ι]. ῬΟΙΤῸ 581}5 μὰ - 
τοὶ δἀάϊίαπη 6656 ἤδης ἀ6 Ἐοχῃᾶ ρσορἢε- 
τἰδτ Πογθι εἰ 5 ἸΔ πὰ 6}115 Ὁ1}0}5 ΓΈθὰ5 οἱ 
ἴὰ τοοάυπι Γηδξιμθ ΟἸν"81}5 δυο 6] 15 
Τρ Ποσμ 8. ἡυοὰ πὸπ νἱάδιιν 5815 
δἰ Δαν τ 556 ἀοοἰἸβδίταιις ἔντα  ἀι8., πο- 
Βίδουμι ἐδ δἴδὶς Ἵουῦδῃ5 ἢ0}}}}8 ΘΆΥΤΩ1}}}5 
Θδιαυ6 τ] το ἰδοίθη5 δι υΟγοσα, ἴα πὶ 
ΠΟΙρΡῈ αἰιπὴ δίθυς πηοάοϑιοῦ οββεῖ 
Ἀουτ 5ρεο 68, 4.8}}5 ροϊυϊ 6556 βΘεουπάο 
δηῖα ΟΠεἸδίυτ 88οι]ο. Ηΐῃς δ8ῃ6 ναὶ ὃχ 
᾿ργο ὙΠ], ἴος. οἰϊ.. τΓγδιβῖῖ μος ΥΟΥΒῸ8 
ἑηἰτιιδι δά [δεϊδητίυπι, Ὠΐν. [ηδῖ. σδρ. 
25, μας Βαρδηΐο : « Ουυπὶ σδρυὶ ἡἰϊιά 
« οΥὶα οοοἰάορί!, εἰ ῥύμη 6556 ᾿ς ρατϊϊ, 
« αυοὰ ϑΙ"γ.] α ἴογτε δἰυηῖ. » [ἴοπὶ ῬΔ]}]8- 
ἀϊυ5, [δυβίδο. 6 [19, ἴῃ υἱῖία Μεϊδηΐξ : 
Ὡς γενέσθαι τὴν “Ῥώμην, ... κατὰ τὴν 
τῆς Σιδύλλης ῥῆσιν, ῥύμην. 

800. Ὠε ϑιγγηδ Υ[10 ἀυοιιπιὶ 5ΌΟΓΌΙΣ 
Ρεγιίατγα νἱἀεῖαν δητἸΖυιτι [υΐ556 ογδοὺ» 
ἰυμι, ἔογῖδϑδβε ἰἰ5 εὐϊΐυση ἱδπιρουθιὶι, 
αυΐνθυδ πατταὶ Ηογοάοίυς, 10. 1, αὶ 149, 
ΕΓ 2505, ἘΠ ρΓυἀδηϊο Τεσδρ 15 ἰηῖγα 
του ΓΟ 5 (ΟἰΟΡ ΟΣ 8, ὑγθοῖα δυδπὶ διαὶ- 
81386. Ροδίοδ ὑεγῸ ἰϑδιυὰ ογδουΐ πὶ αιιδϑὶ 
ἣν Ργουδγθίυτῃ δοιογιῖ, ὑπ θ ἰοῖϊθ5 τὸ- 
Ρεϊϊαπι ἴῃ δι .}}1π|5, ΠΟῸ ΒΕ ΡΟΣ ἀδ 
ἐδάεπι οἰνιϊδιθ, δε ἀ6 ἀϊνεγϑὶ υγυῖθις 
δεπιρυθαιθ, δι’ ἡγεμόνων χκαχότητος, 
ΝΥ, ΑΤΉΎΠΙ, 162, εἴς. 

810, 544. ἤδμς διτεῶ ουὐυδάδτῃ οἰᾶ- 
1.5 ἀοθογ με] ομθαὶ μᾶἰδπὶ ἐδὶ δὰ πὰ] }ππὶ 
Ἰηϊοιογ 6 ἀοδιυπι μεγἰασα ἰδπῖριι8 : 
50 τηογὰ ροδίϊοδ τι 6556 ἰγϑηβι ΟΠ αῖ δὲ 
θἃ 41:8: δο(υθιῖι 2 ηἰδὶ 4015 ΓΟΒρίοο ΓΟ 
τοᾶνυδ δὶ ἰθαιρογὰ δυάκεδε ρδοδι ββὶ πα 
[6 1οἰδϑιλδαιια 5: Ἰδὲ Ῥεγβᾶγυπι ἱπιρα- 
το, φυδίεπι Τηἰογργοϊδιομεπι συ θυ ϑάδπι 
Ῥγορβιεαίδγυπι ἰος 5 δἰῃει δ) 80: πλι5 ἃ ἀοο- 
115. υἱτῖβ, ὉΝὶ 5δι}15 οΓοῖ ργαβυπιρίδα ἀδ 
Μεβδία 8ρ65 ΔΚ ΟΒΟΟΓΟ. 

381, 5444. Τοῖαπι ἰἰᾶπο ρογίοοροι 
ψΟΓβΠῈ 56 ἴο τα, 381-88 7, ΘΟΠ 56 ἢ ἔπ ΘΙ Πλ 

ἐδὶ ἀδ 50}15 Μδεδάοηϊθιι 80 δὸ οδρὶ φαυὶ 
δοσυρσηῖα, 388-400, ἀς ϑγτγὶ5 Μαοράο- 

Ὠ.Π) 50 ΘΟΘΒΒΟΓΙΡῸ5 ΠΟ ργοῖαγὶ νοὶ, υἂἱ 
Υἱν οἰδγι οι η)05 ΕἸΥα] ἀυ5: Ποη, υἱ πο5, ἐς 
ἘἈοχηδι}8. ΝῸ8 νΕΓῸ ͵8πὶ ἃ νϑῖϑῃ 382 ἐἠ6 
Ἰλοπμαμ 5 οὔλῃΐα. Θυοα δὶ υὶβ ρτα ἔογὶ 
οἰυτα (δ ὶ5 σδῃΐ, 96Χ ΠΟΠΊΡΕ ὙΘΓβαδ, 

2. 

Ὁ 
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4υδπὶ ἀς Ναςσδάομιθιβ τη0 νϑῦβιι εοηίθη- 
εἰς, πιϑπι δες Ἰά 8}}0] φιοχυς ἴῃ 510γ}}}- 
πὶϑ Οὐβογνυδυὶ : δίουϊ βιρτα, 112, 544., ἴΓῈ5 
1δηΐυτι γογϑι5 Μιδοοάοηϊθυ ᾿ρυυπίυγ, 
υἱρίπιὶ ἀεϊπὰς Ἀοπιδηΐς; ἱπηπιο, ΥἹΙ, 109, 
Μαοοάοπίουπι ἱπιρογίυπι ὑη0 γεγρο ἀεϑβὶ- 
φυδίυγ, ἴΔ πα πὶ 5815 οἱ εἰὶ ἀθοογὶ Ἀοπιδ- 
πηι εἰν  ἰδἴθπι Ὀγβοοββ856, 4ὺ8 ἀεϊηάθ 
δ6χ ςομροϊἰδῖυγ νογοῖριιβ. θυ! ὰ ἱπὰδ 
Ἑ“ΟἸΠἶγα5, δὶ ἰδρδογυπι εἴ ΓΙ ΙΒΘΓΟΓΙΣΒ 
Ργεοδυίδσι 6886 Ἰρθτλου δ τὰ ἢ Αἱ [ει 
ξταυϊόσοσα οὐἱγὶ σοὨ ΤΟΥ γί δ Ἐχ ὙΘΓβι 
ὁδ4, αυο ΒΑΡΎ οη βυρτα τοπάδ ργααϊοἷ- 
ἴυς Μαεαοεοάοηΐδυς, 5ἱ Ενναϊάο θ465; μο- 

τηδι}15, Ἰυχὶδ πο5. Νϑο ἀθ δος ροββδυμλιδ 
Ἐππα]άο ᾿ἰΐετ τόνογο, 4] 5ξοῖα5 ΑἸοχαπαγὶ 
Μαροὶ το ἐπ δηΐπιο ἰιδρεοῖ; 56 πος 1}}6 
ποθ, 41} δς δογρία ρυϊΐδτηυ8 μοδὶ 
Ττα)δμὶ υἱοϊοτῖαβ. Εἰίδπ, φιοά 415 ἴογ- 
580) Ορβίπροϑοδῖ, ΠΘΙΛΟ ἴδιλθῃ ποροῖ, 50} 
Τιρογίο ἀοπιϊῖαπι ἃ Βοπιδηὶβ ΒΔΌΥ]Οα 
δ Βγ}1Π1515 πο ὑπὸ ἴοοο δἰβγηιδηϊ, 4υ8 
ἀε τὸ υἱάος ποῖ. δα ὺ΄, 28. 

488, 444. Ηΐϊπο ἱποῖριι οοἰ εραυ γί πηι 
οὈδουτγί εἰ δαυθδ Ἰοου5, 4υοτδπὶ ἀθ νἷτὸ 
βου ρῖυβ δὺϊ ἀο φυϊθι5 ο)υ5 ἴαςἴ18, Δπ}}ν}- 
εἰἴων : ἀ6 Απιίοοπο Ερὶρμδπα ἃς ἀδ δεϊθυ- 
οἰά!5, Ἰυχῖα εἶατ. Επδίάυτ ; ἀ6 Ἠδάτϊα- 
ἢΟ δα 6 Απιοηϊηῖϑ, Ἰυχῖδ 05 ; ἀα ΑἸοχδπ- 
ἄγο ἃς ἀα Ριοϊοπιδοῖβ, ἰυχῖα διυιοίογοιῃ 
Ἰυτὶ ΧΙ, 224, 544.; 248, 544.; 250, 
544ᾳ. Ηἰς εηΐπὶ φυδδὶ ἰογ 115 ἱπίθγργεϑ 
ἴῃ τηράϊυηλ ρῥγοσοάϊϊ, βδοὰ υἱχ δβευῖο, 
φυΐρρε υὶ ἀς τνεγθὶβ ἴῃ βυιπὶ υδιιπὶ αἱ- 
νοτϊθη 5 ταδρὶβ. εἰταῖ Ζυᾶπὶ ἀ6 τευ 
δὰ νδγυπὶ τεἀϊρεπά 8. Ορίμ!οπο8 ἰρί τι Γ 
ἀυε 5ο᾽ω δ ρεγδιιπὶ Ὠοβῖγο ᾿υἀϊοῖο δΓδ- 
νοβ, ἔνυδ] αἱ εἰ ποβῖγα ( πᾶπὶ Υἱγοσιπὶ ἀ06- 
ἴοσυμι Ἀου85 εἰ ΗἰἰρεηεἸ ἃ οτΣἰοη, 

Ταδζηδηλ ρατῖοπ ἐχ ἔνα] ἀο ἀσϑυτηρῖδ) : 
4085 ΔΙΏΠ853 δε θη1185 αἰ ροηἴοτ, οἱ ροῖυ!- 
ἴ. 8, ἱπῖον 56 Ἑο] δῖδδ, βυΐϑαιδ διιοῖδϑ ἃ - 
ξυχιοηι5,, Υἱάδγιῖ ἸΘΟΟΥ δ’ ν ἴῃ ὨΟΒΙΤῸ 
Εχο. Υ, εἶνε ἴῃ μυὰ5 νοὶ]. Ρεείαἰΐοπα. 

888. 8,1, φυοά νυ]ῖ οἰδτ 55 πιιι5 ἔννδὶ- 
ἀυς, δάνοιϊῖυβ 116 ποίδει! Ποιῖπΐ8 δὰ 
Απιοοσδυμ Ἐρὶρμδηοπὶ τοΐεγοη ἀν οϑὶ 
εἰαπι ὁ ομηδηο ΠΟ5ρ!110, δἰνα 4υ}5 πᾶ} 
ἐχδι ἶο, ἐπ Αϑ5ἰδηι, ἰά 6βῖ, ἴῃ ϑυγίαπι, ΓῸ- 
ξυπι κυυπιὶ, ΓΟ ποτ 8Πη0 174, ΠΙΙΓΑΤῚ 

ΠΟΡῚ5 [ογίβδϑϑα ἰἸσοὶ φυοπιοᾶο ἴἰδπὶ στανὶς 
ἴδπῖαια 5016 Π}} 18 ΠΕ ΠΟ 6}. ΓΕΙ ἢαῖ ἀρυὰ 
Νορίγιιπι, πὲ ἢ}}} ἔογα ἀϊοϊπγυπι ἀ6 τορι5 

ΝΟΤΑἅΑ͂Σ 

8 ἐὐίάεπι ροβίθα τοβα αυιπηι πη Ἐργρῖο, 
ἴυπη ἴῃ δυάδα ρε8115, Μαρὶ5 ὰ ἔονεῖ ἱπογὸ- 
ἀι 116, 5', δυδάδηϊα Ετνδ]άο, βογρῖδ δες 
Ῥυϊαγοηϊυῦ ἀηη0 124.,, ἀϊπιϊάϊο ροςῖ Ερὶ- 
ῬΒιδηὶδ γράϊτυπν δοῦ]ο, Ζυυπι ΠόΠΊΟ δ πὶ 
ἔεγα γσεοογάδγοϊονῦ ἤυτὰ ἰδὶα Ἀομμδ ΟὈ 569 
ὈΠσυδηι [υ 5φεεῖ ναὶ φυοπιοάο εχ ἢ} εὐς- 
ἰοάϊα ενδϑὶββαῖ. 

8389. Πορφυρέη λώπη, 5ὲ νυ]ραῖο δρυὰ 
Ροσῖδβ 8ϑ6εη8ι ἀθ “ιδυὶϊβ ῬΌΓρΌΓοα τοϑίθ 
δυϊηδῖι, ΟΠ 0.5 σοηνοη τορίρυ5 δυῖ 
τερίυπι οὐϊταπὶ δἰεοϊδητθυ5. [πὸ 510 γ]- 
᾿ϊη19 δυΐετι οαγτϊπῖρυι5 νἱἀοῖυνγ βρδείδ! 
Ἀ81: Ἰδιὶοἴανιιπη ἀδείρηαγε ΟΙΙΔΠΟΓΌΣΩ 
ἸΡΟΓΔΙΟΓΙΙΠΙ, ΠΟΖυ6 Δ] Ϊὸ εἰρηϊοδῖυ γὸ- 
ἀἰϊτ ἴῃ υἱ εἰ πὶὶ5 Ὀγ βου ΠΡ γὶ8, οἱ ΧΙ, 

216, εἴ ΧΙ, 88, εἰ ΧΙ, 245, υρίφυς 

ἀθ ὑμβαγθα νεβῖθ υἰϑυγρᾶῖιι5, βίνε οὔτ 
ῬΌΓΡυγῶ πηθη[0η6, 5’ ν 6 ΟΠ1}880 ΠΟ Γ ὉΠ 
δα)οεῖϊνο δου λώπη. φθιιοάὰ οεἰατγὶιι5 
ΘΧΡΓΘΒΒΌΠ) ΓΟρΟΓΪα5 ἰἶρτο Υ]1], 18, 44. : 
Καὶ τότε πενθήσεις πλατυπόρφυρον ἦγε- 

μονήων 
Φῶς ἐχδυσαμένη, κ. τ. λ. 
Νὰπι 1ὰ ἀρετγῖβ δα Ἰᾳίυπι εἴανυπι γοίογίυγ. 
Ἐδὰ οὐἴι15 5: πιρ}1οὐ185 Ἔχ ἀπ Ἰ Ζυῖς πιο υν5 
ΤΟΙ Δ ΠΒΟΓΑῖ ἢ Π6. ἰδὲ 56 Γ᾽ 115 ΕἸ] ΤῚγ ἀοτ 
ἰοῖδπλ ὁχ μιγρυτὰ σοηιαχῖδῃ ρΈΓΟΓ οα- 
ῬΟΓιηϊ ἱπιρογδῖογαβ, οὐἱὶ σοι 188 οἱ Π18Γ- 
δῦ ᾽85 ργα15 ΔἸ ἀϊτ Ὠ᾽οοἸοιἰδηυ5, τεοῖς 
Ολβεϊὶοά. ἱπ Οἤγοη. 

491. ἤδης ὀυπὶ [Ἰπΐπ 6 σογραγδῖῖο - 
Ὧ6ΠῚ ΡΟΘΙΙς 6 6856 δυπιδη ἀλη), ποάὺς 1}}0 
Ἰη0Ἃ0 δὰ πῆυπὶ Ἔχ Απιϊοοὶ ππδ]οτίθιις, 
δοϊδυσυπι ποῖαρα (δγαιηιπ, 6 πῖδ ]}- 
οοἱ ἔννδ] ὁ (Ὀ βθεγῖ. ραρ. 18) τοϊδγεηάδι, 
ἴῃ ποϑῖγα Ῥγωίδιοηθ ουϑογνδίιτῃ δϑῖ. 

498 τὸ πανάϊστον, ΄υ δοπιροῦ νὰ]- 
δῖα [11 δογιρίυγα, δἰ απ ἀοοι 55: πιι8 υἱν 
διηρ οεϊυν ( Ὀιββετῖ. Ρ. 18, ποῖ.), ἐοάϊ- 
οἶδ ΠΟΘ υπῖι8 ΑΓΑΓ ἸΘοΙΟΠΟπὶ 
πανεύϊστον, ἀδ δ6ι)51, 4ι161ὶ ΠΟΥΌΤΩ ΠΟΥ 85 

νοςὶ δἰδηρίὶι, πιᾶρὶβ αιι8πὶ ἀκ ᾿ἰησιιὰ διὶῖ 
ἀκ πιοῖγο 50]]}]οἰ τυ. 

497. Ὠοοθηι σοτπιᾶ ᾿ῃ ἢος γΟΥΘ Π16- 
Τηογαῖα 5, ΟΓΑΓΟ5 ΔΙ χυϊὰ Αἰεγσο ροϑϑὲ δὰ 
ἢυυ5 Ἰοοὶ ᾿πιογργοιδι! οπθῖ : ἢ Π}} νοτο, 
4υΐϊὰ ἀϊνογβ)8 οπιηΐῃο πιο 8 δοοὶρί μην, 
4υδν}8 εχ δοάδῃῃ ἀσγιναϊα ἰοπῖθ, οἰνα 
δριὰ θαηϊεΐοπι ργορῃεῖδπι, οᾶρ. 7, Υ. Ἴ, 
864. εἰ 28, 54., ἀδ ἀδοοῖ ϑυΓ18ὲ Σορίθ5 : 
δῖν6 'ῃ ΑΡΟΟΔΙΎΡΑΙ, οαρ. 11, ν, Ἴ, 544.. ἀ6 
ἀδοοπι μοοὶ ΝΟΡΟΠΘμ ἱπιρογαίουθι5 Ἀο- 



Δ ΠΕΒΌΜ 1Π. 

ΚΑΔΉΪ5, 090 86 ἱπιΕΓρΡΓΘΊΔΏϊ6 588 Π6ῖ0 30 Γὴ- 
Ρίοτα, ἐμ: ἃ. ν. 12. Αυοῖον τὶ ΧΙ 51}0γ]- 
"ἴω, χυυπὶ ἰοίϊαπὶ ἔεγα απο ἰοουπι 6 
ἔϊρτο 11] δυϊυγαγοῖιγ, Ὡοθὴ τϑοάο ἰδ 
46 ἀδθοεῖὰ σογῃῖθυ8 που 51} λιν πὶ ρΓΟΓβ.5 
ΟἸμδὶῖ ; βοὰ οἴϊδπὶ ἴῃ υἱλίηο νοῦϑὰ, αὶ 
εγαῖ, {Π], 400, τότε δὴ παραφυόμενον 
κέρας ἄρξει, νοσοπὶ χέρας, 5:01 νἱάεἸϊοοῖ 
τοΐηυβ ᾿ηιο  θοἴδηι, μὰ γένος τοδὶο οοῦ- 
σογιῖ ποὺ τοάο, ΧΙ, 258, τοῦ δὴ παρα- 
φνόμενον γένος ἐστίν. 

498. Ουεπι 1]Πυπὶ νοσεῖ ροεῖλ πορφυ- 
θέης γενεῆς γενετῆρα μαχητήν, ποῃ 6818 
υἱάδσαυϑ ἃ ΘΥΓΟΓΌΙΩ ἰδιίοτα Ἔχροιὶ, ἢϊ5ὶ 
ἢος ἰΐοεγυπι δά ΕΡῚΡ] Δ η15 τογίδηι ρογῖῖ- 
θεγα νυ ϊῖ. 

899. Εχα]άν9 (Ὀιδδογῖ, ρα. 14) νυ]- 
φεαΐαπι τεοῖς ἰυεῖυνγ ἀφ᾽ νἱῶν : γοῦῖ! δυ- 
ἴδτα }ιρεῖ, ἰδησυδπι ἀπὸ νέων, « ἃ δοοὶὶδ 
λα! ]ΠἸοο0 515.» : 6596 διυΐπὶ υἱούς ἸάΟΙᾺ Ρο6- 
ἢϊςα ᾳυοὰ νέονς, εἰ νέους Ἰάοεπι φυοὰ πο- 
λεμιστάς,« μπὲ Κγίεφενγ., εἰς 116. Ριι- 
ταὶ χυῖρρε ΑἸεχαπάγαπι δὶς ἰηηιὶ Βα δῆ 
ἐπ ὅγε τορπιαι ἃ δος ΘΟ οογά μας, 1. 6. 
[«ἀεγαῖϊβ, ἱπίγυδυπι. θυ105 φιΐϊάδηι δοοΐοδ 
ἔρδε, ργεῖεγ υὑπὺπὶ ἢ βοΟΏδ., ποη ἀσῆ- 
τ, πῆς ἴτε, οἴ μοδ5 Ζυϊάδα νἱάοδιαν, 
ἐπῖοῦ Ἰυνεῖες θ6]]δἴοτεδ δῦτε πυπημογδῃ- 
ἄυχα, 401 ἴυπλ εγο χιδάγαρεηδτυὶιβ ογδῖ. 
Βείηάε Βαίδιν, εὲ ἰῃθογργοῖὶ Βάἀ6ς, ἴῃ 50- 
λαμ ἰπίγυἀϊ φυϊάσωι ν᾽ δηλ, 6 δὶ ο δ:- 
(πὶ ὁα)]οὶ ᾿πΐγα ἢοὰ ἀυ ἀ θπνι8, 6 ς ἃπ- 
ῥίνυς αιϊάχυαπι ἀς ἰ|Π|ο. ΕἼποῖρ νογβις 
ΠΟὈ15 Ὠδοίδηνις ᾿ΠΕΔΏΔΌ]οΙη,, Ὑ θη} 
ρα λιΣ αυδπὶ Π05 Ἔχραοάϊδδοῖ Υἱνῦ δαρδοὶϑ- 
50}, 4υοὰ ἴδΙηοη ἔγυίγα ςρογανίμιιϑ. 

᾿ δ6ὰ Πὸ οπιηΐα ρἰδηΐυς 6 Ῥγείδιϊοης πὸ- 
δῖγδ, δὶ οἱ υδοδῖ, σοβποβοδηΐυγ, 

401, 444. Ὀ᾿χΊπιυ5 οΟἰἰπι, πος ἀν θέντα 
σἱ ἀεί, ογδουϊυὰ ἰϑιαἀ ἀθ τοΥτθ πποῖϊι 
ἴῃ ῬΗγγρία εἶτα Ὠογυίθυτα,, ἐπ ργορυῖα 
δυς ἱγαπϑίδί τη 6856 ἃ ροοῖδ γίἰδρίατγίο. 
Ἑυϊ! δυΐεπι Βαυὰ ἀυθῖο οτί σὶπο ῥρτοΐδπυμι, 
υὑπάθ νεϑιρία παν ποϊορίΒ γοϊϊπιῖῖ, υὧἱ 
Ῥείης εἴ ᾿Εννοσιγαίον : 5ἰουΐ οἰΐατπι δία 
εριμοῖοπ ἃ ἤμα νϑῦβιι5 402, τηογὸ "πὰ 

Ῥοείϊευπι, πος σὔπὶ ᾿ἰἰδγαγὶϊδ ἴθ χῦμα 
νοὶ ῥεῦμα ἱποερῖα νουϊδηάιιπι, πος οὐχ 
τἶγοὸ αυοάδαθλ ἀοοῖο (Δϑὶϊ υἱ ἱπηιδπὶ 
ἥυοπι πιῶ χὶμλ6 ΨΟΠΟΙῸΤῚ ἰΐα ἀεἰεπάσμάυτα, 
ἰαηάιαπι δῖα χθών Ῥα]δϊπα 51, ποι 
δηγγρία., ταΐγα μιοίθοϊο [8] οἰ μα οι6. 
διότ, πὸς τηΐηι5 ἴαἶ5ο, διςῖοῦ 5οὰ σοτ- 

ϑὺὺ 

ΡἰΪαῖου Πρ γ}}, 184, 544., 4 ἰοἴτιι5. Ἰοοὶ 
Ἰυ)5 δεῆβιιπι, ἰεχῖα ΤῊ 86 6 ἀσργανδῖο, 
ΡΓΟΥΡα5 δά αἰΐοηδ ἰγδηϑί ῖ. 

414, 5644ᾳ. μδοϊδηζίυ5, Ὁϊν. [πεῖ. 1, 

ΘΔ}. 6, ἀοοοὶ ΘΙ ΡΥ] }αγυσὴ αἰϊηϊδπι ἃ 
Νασγοῦθ οὐηβετὶ ΕΥΥτγατη,, « αυδτὰ 
« Αροϊϊοάογι5 Εγγιῃγωιυβ αἰῶυπηαῖ 8118 1 
« [ιι1556 οἶνοπι, δδαι6 Ἃταὶϊ5 Πἰ ιιπὶ 
« ΡεϊΘΌΠΡυ5 ναϊϊοϊπαῖδι οἱ ρου ΓΔ 
« 6856 ΤΙο)αα εἰ Ηομογυῶι τηρηάδοὶδ 
« δογιρέυτυμ. » Ου [,δοϊδης γοῦρα αἷ- 
τἰρῖῖ οὐδ δυοῖος γα ίδ! ἢ 8. ΔΗΟΠΥΙΊδΣ 
81} νοὶ υπλλ}}}8. ἢ) 5 ἰπειιπι, ρΡᾶρ. 16. 
Ἐππλάριι Ετγ γα 5:0 .}1 Ιοσιπι, φυδη- 
φύδηι δι} θ᾽ Ιρΐος ποιρῖηθ (56 υἰΓ8ηι- 
4.6 οαπηάσξῃ 6586 ἀδιπμομδίγαυ 5 ἰη ἔχ- 
ουτγϑὰ Ὠοδῖσο ἱ, ΟΔΡ. 5), οἰϊαὶ Ῥαιιβϑδῃϊδς 
Ῥμοοίο. οἂρ. 12 : Καὶ Ἑλένην τε προ- 
ἐδήλωσεν ἐν τοῖς χρησμοῖς ὡς ἐπ᾽ ὁλέ- 
θρῳ τῆς Ἀσίας καὶ Εὐρώπης τραφήσοιτο 
ἐν Σπάρτῃ (ποῖα νδὶ δ 5:1} 16 σοῦθὰ ο- 
γάου] ποσσὶ ΘΙΡΥ  η1), χαὶ ὡς Ἴλιον 

ἁλώσεται δι᾽ αὐτὴν ὑπὸ “Ἑλλήνων. Νο- 
4ις αἰΐο τεβρεχὶϊ Υἱγριθ, “πη. 1], 
νυ. 518, δὶ νοσδῖυγ Ἠείθηα (ποῖα οἱ 
δῆς Γυξγϑὺ8 οὐπὶ ΝΟΒΙΓΟ δια τἀ 6 1}) 
« Τγο]δ οἱ ραῖγιδὲ σοχηπλιη 5 ΕΥ̓ΠΏΥ5. » 
δδι}5 δος ἀδ Ηξ]εηᾶ δο ἀθ Ττο)α : ἀς Ἦο- 
ΤΏΘΓῸ ἰηΐγα ἀροῖιΓ, ὨοῖΪ5 546. 

49, 544ᾳ. Οοιεπεπάνβ. οχμηΐηο ἰοσιις 
ἢϊο ἀθ Ἠοπιδσο οὐπα δηιϊ υϊδβιτηὶ ροεῖξ 
ποῖα ΟΥρτὶϊ ναϊϊοϊηϊο ἃρυὰ Ραμβδηίΐδῃ, 
Ῥμος. οδρ. 24: 
Καὶ τότ᾽ ἐν εἰναλίη Κύπρῳ μέγας ἔσσετ᾽ 

"ἀοιδὸς, 
“Ὅν τε Θεμιστὼ τέξει ἐπ’ ἀγροῦ δῖα γν- 

ναιχῶν, 
Νόσφι πολυχτεάνοιο πολυχλείτου Σαλα- 

μῖνος. 
Κύπρον δὲ προλιπὼν, διερὸς δ᾽ ὑπὸ 

[8ι ἐπὶ ὃ) χύμασιν ἀρθεὶς, 
Ἑλλάδος εὑρυχόρον μοῦνος χαχὰ πρῶ- 

τος ἀείσας, 

"Ἔσσεται ἀθάνατος, χαὶ ἀγήραος ἥματα 
θυα 5ὶς νογῖο, δὶ "Προῖ : πάντα. 
Βι ἴαὰς, Ὡᾳυονεὶς 4ὺδ βιγρὶς ΟΥ̓ρτὰδ ἃ» 

υπάϊς, 
Μαρηυ5 εὐ ναῖοβ, ὑμτὶοῖ θη) ἀΐα ΤΊ - 

ι Τλλοῖο 
ϑοἷα ἴῃ δρΥ5., ὈΓΡΘ ΩΣ ρΓΟΡΙΟΡ ϑδ᾽διηὶπὰ 

μοδίδπι 
Ἐρτγοϑδις ΟΥ̓ΡΤΟ, γὙϑη 9 δΈ ρον ΄ΌοΥ; 

νδοῖιις͵ 
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Ὀυτα ελποὶ ρῥγὶπι5 ἀγαοα ἰηζοτι πα 
δεοηῖ!8: 

Τπηονῖδὶ 5 δεῖ, πος 5200}19 ἴδπιδ κοποϑοοῖ. 

424, 544. Ὠε δΙ0}}1 Ττο)ϑ ὀχοϊά πὶ 
ναϊϊοϊηδηῖα βδιρτα ἀἰϊχίπιιβ δά ν. 414 : 
πύυης ἰρ58, 50 }}15ῖα ἱπίογρτεῖθ, ἀς ἢο- 
ΤΆΘΙΟ 4υογἴ ἰδηυδηιὶ 508 σΔΤτ ἰδ 5ι1ι- 
ζυταῖο. Ὑοῖιβ ἰοϊυ ἃ ΟΥ̓ Θἢ : ἢ6ς ἀυὶα ἰη 

Ετγίμγεῖβ σοηἴίιπι Τδττα! Ρὺ.5 ἴΔ}6 8]}- 
ᾳυϊὰ Ἰερουαῖιγ. ὕψι Ὀιοάοτυβ υυ]ρὶ 
Βδης ἔυι15356 [ΓΔ [οη6πὶ ἀοςεῖ, ᾿ος. ρῥγὶυδ 
εἰϊ., υδἱ ἀ6 ΕὙγί γα βεὶ Ὠορῃϊοδ 5)- 
Ὁ}}16 δἷϊ : Παρ᾽ ἧς φασι καὶ τὸν ποιητὴν 
“Ὅμηρον πολλὰ τῶν ἐπῶν σφετερισάμε- 
νον κοσμῆσαι τὴν ἰδίαν ποίησιν. ῬΑΤΙΪΟΓ 
ϑοϊϊηυ5, οᾶρ. 2, εχ Βοοοδὶ Πάς (ΟΟΓΏΕ} 1 
πορα Βοοσοιὶ, Ὡοη ςοπίομηποηάϊ, υἱ 
Ἶρ56 αἷϊ, δυοίοτ!β, εἱ ἃ Ρ]1πὶο Ρδϑ85ϊπὶ οἷ- 

1διὶ, ἰσῃοι! ἰδ 16 }) : « θεϊ ρ᾿ιἴσδαι, ἱπαυϊῖ, 
« 5᾽ ΒΥ} ατὰ δηῖο Ττοΐδπα θε}}]8 υδιϊοὶπα- 
« ἴατα ΒοΟΟΠι5 αυϊυπιδῖ, οὐ}ι5 νΟΓΞ05 ρΡ}.- 
« τἰτηο8 Ορατΐ 580 Ἠοπηθγιπὶ 56 Γ0}586 
« τηδηϊεοϊαῖ.» Οτεδεπάυμῃι ἰριῖυν οἱ 118 πὶ 
Ὀιοάου! οἵ αἰϊογαπὶ ϑ50 1 πὶ δῖνα Βοςοὶ οἱ 
Βιδης ἰρβᾶτῃ ΄υᾶπλ πυπο Ἰορίπηι8 5:0 γ}}}- 
Ὠ8ΠΔ ΟΥ̓ ΔΙ ΟΠ 6πὶ διιοῖουὶ ΠΟσῖσΟ ποη 
6880 ρΓοργίδπι, 864 ἃ ΕγγΏτδα πιαῖυο 
βυτιρῖαπι. Ἐδοῖϊε ἰϑῖδπι “δ᾽ υπιηΐδηι 8ἀ- 
γαϊδοσιηΐϊ ἢοιηΐῃθ5 Οἷ» Ὑδγβιι8 (πιοβϑάδι 
Ἠοιλοτο εἰπὶ δ10}}}8 σοτητηυηθθ, 4υοά 
Ἰάδπι ἀα ῬΏΟΟΥ 46 χυοχυς δία! οτὰ Οὗ 
σϑυιβᾶπι ἱπογο 1556 οοῃοῖδϊ : δάϊ Π05 δὲ 
110.11, 56, εἴ τη ἔχς. Υ͂, οαΡ, 11. Αἴ ἀτερο» 
τυ ΝαΖ. δά Νοιμοβδίυτα, ρᾶρ. 144, Τοῖοῦ- 
51 ἴῃ 5 ΒΥ} τὰ ΡἰδριΣ ογ θη, ργοΐεβϑυβ 
ἰρβδη) εἰ Ἠετγιμεῖθπι σοἰεγοβιθ ἴδ] 505 
Θοη ἢ] ἶππὶ ργορἢοῖαβ, δὶ ἔοτῖα νεγ ἀϊεὶ 
ΤΟΡΟΓ ΤΌΣ, ΠΟῊ ἀϊνίηἰτυ5 8108 Ἰοαυὶ, 
δοὰ α β8δογὶβ ᾿ἰ γῖ5 8118 τηυτιιδηῖθ5 : 
Οὐ θεόθεν, βίδλους δὲ παραδλέψαντας 

ἐμεῖο, 
νογα, 8ὶ δὰ Ἰοοᾶ τοϑρὶοἶδ8 4.88 ταλ]} ἃ 
βϑογὶϑ ὁ Β1Ρ}115 βυπυρία ἴῃ ΠπΟΒ1Γ18 510 0}}}- 
πἷ5 τερετίυπτυν, αἰ ΠροΩΛΟΓ ἃ ΠΟ 5 ἰοῦ 
γαυὶαϑς ἀἰϊδιγιρια Ἰ6 οι] 0Π65. 

438, 54. Ὀ.ΠΠ }}15 Ἰοσιι5, τὰ ΠΟ 5815 
ΔΡραγοῖ 405 ἰδία Ἰ ΟΟγοταπὶ βόπεγε ογίυβ 
(8η Αἰαχ Ολ]εὶ 9») υγεῖαπι ἀἰτιρυογι, δυῖ 
4υὶς του Ο]ια]ςεάοηδ, Τγο͵απ!5. μδῃς 
αυΐϊάοτα τεπιρογῖθα8 ποπάυτῃ ἰογίαϑϑε ΘΟ ῃ- 
ἀϊῖαπι. ϑοὰ ἰδιθθη νἱἀδῖογ οὑπὶ 115 ἤιι85 
τοοάο ἀ6 οπιογο ἌἽδηθρδηϊυν υἱοσιηι8 
[δες ροββ6 σοῃ)υπδὶ, πΘαϊ6 εἃ 46 3110 ἐχ- 

ΝΟΤᾺ 

οσορί[4856 Νοκίγυπι, 56 δχ δ}. Ποπλογ οἰς 
5.10 ἴεῃροτα ἐχϑιδη ἐδ υ}5 51:10 51556. 

481. Βγχδηϊ μη, οὐ εἱπλα5 υἱάε]ϊοοῖ 
ΟΡΕ5, ᾿πν]άϊατη Α512 τιοϊυτιπ δἴχιε ἱπὰς 
ΡέΓηοἶεὶ σᾶυ885 ΒΔΡΟἰτυγιπὶ ργβαϊοϊτυγ, 
400 τείογ εἵ "πὰ ἰηῖτα, 414: 
Θρῇῆκχες ἀπὸ Βύζαντος ἀναστήσονται ἀν᾽ 

Αἷμον. 
ὈΪΓΟΠΊ΄ΊῈ ΟΧ ΠΙΟΤῸ Ὑδιϊο  ὩΔΏ115 ἱπροηΐο, 
ηἰβὶ {υΐβ δὰ ΜΙ διίοα ἰοπιροτα, Βγ- 
ΖΔΠ10 οχ᾿ ἰο58, γοβρὶ οἶδ, φυοὰ πος ποῦ. 
νἱάοιαν, {Ππ’χας, εἰ δὰ ΜΙΕΗτ ἀδίεπι μεγ- 
υπογοηῖ, τοϑοθηςίογα ἰσῖα θϑοθηῖ ογᾶςσι δ 
αυδηὶ ΡτῸ εἰἴδιο αι ἃ υἱτὸ ἀοεοῖο Εν] ὰο 
Βυΐο ολτταϊηὶ τγὶρυίϊυν. 

ἀ42. ΟΥχίοξηϊ ἱγοπιογὶβ πηοπιϊο ἢϊ [1- 
ὑγὸ ᾿Υ͂, 99. Εδάθῃν υγῇῦβ8 ΟΡ ουμπάξηι 
ΥἹ δ] οοὲ ἰσοππογεῆι Οὐδ 46 ἱπάδ τηδτὲβ 
ἐχυπάδίϊοῃοπὶ πηι] πιστὴ Τ8}} ρα βθυΓα ρΓεδ- 
ἀϊοεαῖυῦ δυργα, 486, οἵ ψνϑσε, ϑὶ ἰξῖδ 
δὰ οἰδάθπι τσαΐεγδηϊιν ΄υδτι ΧΙΡΗΠ πυς 
ὨδΥΤΑῖ γὙοὶιὶ οχ Ὠϊοηΐβ ἔργο ΧΧ, καὶ 4. 

Ηὶς νεῦτὸ εὰ ὑγὴ5 ἈΒγπάδοὶ ἤυνιὶ ἀχυΐς 
Ρεβδυπὶ ἰἴυγα οδηϊϊιῦ : υδὶ ἰδίου ν 
ΠΟῸΒ πηθηΐϊθ ἴὐγρατὶ, αυΐα ἈΒγηάδουδ, 
Ργϑαρυυβ 1116 ΒΗ γμΐδ ἀπιηΐθ, οι 
Οὐσίοιπι διυϊϊ, 5θὰ ργοςσὺ] ἃ οἐὰ ὑγρα, 
ἀμποάδοίϊπι, 485 συΐζο νοςσδηΐϊ, ᾿ἰδιιοδγυσα 
᾿πίογυα !ο, ἐπ Ῥτγοροπίίάεπι ἰηῆυΐϊ!. Νο- 
(6556 65ῖ ἰρ!γ ἴῃ ΠΌΥ ποπιΐπο τπθπιοτίδ 
ἰδρδιιπὶ 6556 νδΐδι. δΌ ρου ὑΠΠ 46 55 
τη8}}5 ὕΓγ}}5 αἀἾν} 1118 εἴ ΠΟΠΙΠΙΟΓΟΙ 5 ̓σα- 
εἰαγα. Τοιρ] πη 6}115 ἱπΊΟΡ τυ πάϊ πῖγα- 
οὐ͵α σα γαίυπι,, βυργαάϊοϊο τηοῖυ οοτῦ- 
ΤΌ1586 ἰγδϊὶ ΧΙΡΒΙ πιι5 ]ος. οἷϊ. : ἔαϊδο 
ἰδτηθη : 8 ΡῈ ΟΠ ΘΥτ χυπὶ 1ΠΠυὰ φάϊῆ- 
οἴυπι, αυοὰ ἃ Χἰρ) πο ᾿δίάθην ργοῦς 
ἀεβοτι ταν, εἰΐδπι ρβαράπε τεϊϊρίοηὶ ξὰ- 
Ρεγίυϊε, Ἐμγιβ ἰδ ροβῖθα ββογὶς ἀδάϊ- 
οαἴυπη, πιδηβῖα6 δὰ ββουϊυ ΧΙ οἱ 
ἰεαμογα Οοῃβιδηίηὶ ἢυοδ ἰπαρ., ἰοϑῖς 
Αἰια] οἴα, μᾶς. 90, εἀ. Βομη. : οοῃξεγθη- 
ἀυδ εἰΐδηι Ζοηδγαβ, ᾿ρ. ΧΥ͂ΠΙ], ςὶ 9. 

441. θὲ Ῥαϊατίβ [γοϊδ υγρα, δὶ ογᾶ- 
ευΐαπι ἤϊ ΑΒΟΙ εἶδ Ῥαϊατεὶ, ππθηῖὶο 
Τυγϑυβ ἢεῖ Ἰηΐγα, 1}. ΙΥ̓́, 112. Νυης ἀα 
ἸρΡ8δ0 ογδου]ο δρὶ τσ, Ἰαπαυδπὶ οἰϊαπλίυτα 
οχδίδηϊθ, τα ηἸ πιο 6 σοι ϑυ] ον θυ. οΆ - 
τεηῖε. θ6 πος δίψιδ υπίνογθα ἀδ ογδοι ἐς 
ΒΘΟΌ ΠΟ αἵ ἰ6ΓΙ10 5δδοι!ο μευτηδποηῖίθιις, 
νἱάς ποῖ, δὰ ΧΙΥ͂, 212. 

444, .ςΠη. ἈΠοάυβ ᾿πϑυϊα ἤθη ἱποοϊ τὶς 
Ἰη060, 864 Εἰΐδπν ΠΣ ΡΟΓὰ ρογϑί εἶ ὑδηὰς δὰ 



ΑὉ ΠΒΆΌΜ {Π]. 

γεβρδδιδηὶ ἰθπηρογα, ἃ 400 ἐεεηυπι ἴῃ Ρτγο- 
νἱθοἶδε ἰοτιηδπι γοάδοῖδ οϑῖ. Εο ἤυῆς Γα6- 
Ρίεἰῖ δρεγῖε Νοβίεσ, 400 ταΐπυβ ἂς εἴδίβ 
δια θὶρὶ ἐσεῖ ᾿υ)ὰ5 Ἰδγὶ 1Π,, αὶ 3, βυρ- 
ΡΘΥ5 φυῖρρε, υἱ ἀἰχίπιυς, Ἀοχμδηὶβ ἰπ)- 
Ρεγδιογίθιυβ. (ἐϊεγαπι α͵ὰ5 ἰηδαϊα ἕαϊι τη 
ἸΟῖ. 56ηεὶ ἐπ 5:0 }}}}πὶ5 ἀσρογαῖυν, ΥἹ], 
ι; ΤΥ, 101; ὙΠ΄, 160. 

4571. 6 Ογρτὶ πιοίυ δ)]α ρτγαάϊεῖα 
«οηίεσ ΕΥ̓͂, 128, κα. ; 148, 54. δὲ ποία- 
δίμαυς δοοὶ 586 ἰΠΠδπὰ οἰδὰθπ δ} Αὐ.- 
δυεῖο, πιλχίϊηδαυς Βοιμρίπιιη χηρηῖος 
ἙΟΠΗΠΙΟΥἾ886 : ὑπἀ6 5806 ΠηΘΙΠΟΓΔΙῸΓ ἴῃ 
ΘΙΒΥ}]Ἰη5., (μεβάγιπι ἰρίτυσ,, πόα, φυοὰ 
νε]]εὶ οἱ. Εναϊάυβ, ἰετροτγίθυ5 ργκάϊεία 
Ῥιο!επιδοσιηι. 

459. Τα! !ς ποα δοάεπι χυὸ Ογργυς 
Τδιῆρογα οοηγιιίβα ἰδγιιν, οοὰ δηΐθα “Ὁ 
Απριδίο ; τεϑιἰυϊλαυ Ρυθ] οἷδ ἱπιροη5ὶς 
[αἱ οχ οἰνὶδ οὐυδάδυν βυΐὶ Ομδγοπιοηὶς 
δρουΐδησα δὰ ἱπηρογαίογοπι ἰορδιίοηο, βἰουϊ 
Αρδιμδδα παιταὶ, Ηἰδὶ. 1], αὶ 11. Εὐυδοβίυς 
ἄυοσυε, εχ Αὐπλθηϊδοο ἰαϊΐηα νογβυϑ, δὰ 
Αὐρυ5} ἀπηυπι 19 : « ΤΊΔΙΙΐ ἰογτι τιοῖυ 
ἐοποϊάδγιηϊ. » 

468. ἢ ὅπηι, ρμοβὶ ἰπαυάϊ ἴδῃ 5: Ρο- 
Ἰγογαῖε ἴγγδῆπο ργοβρεγδίξη), τηΐβεγᾶ- 
11 ἐσ ὕο σδεϊπεγαὶ ΔΙ φυϊὰ Νοβῖθν βιιργα, 
146, 5344. θυοὰ πυης ἀς τερὶὶβ ἰῃ 1118 
λμδυΐδ ὡαΐρυς, μαυὰ ἀυδίε ἄς οὐ υδάδι 
ῬοΪγογαδιὶβ δυϊδ, ἱπηυΐῖ, δττηδίυν δυςῖο- 
τιϊδῖς δυδίοηϊ!, ἰδοὶϊα Ἰδυιάδηϊῖς ΘΑΓΌΠᾺ 
δε!) το] χυΐα5,, εἰδὶ δυο ἴΕΙΏΡΟΙΟ 56- 
τα Γι! 85, ἀτὰ αἰϊ ἐπ (δ᾽ συ] νἷτα, ᾧὶ 21 : 
« δεβιμδνεγαῖ εἰ βϑηὶ ῬΟΪγογαιὶθ τορίατ 
« ΓΕΒ ΌΘΓΟ. » ᾿ 

464. γεγθυς "ἷς ἀς Ἀοπις δἰδῖυ, ἴδπι 
Πογεμιῖς5 ἰδῦχυς ροϊεηιὶς αἱ μ0}}15 οχῖο- 
ΤΊΟΓΙυ5 Ὀ6}}}5 ἰπχυϊοϊατὶ ρμοβϑὶῖ, γθοῖθ οἂ- 
ἀϊτ ἴῃ Απιοπίμογιπι [6] Ἰεἰα ἰοιηρογᾶ. 
Οοηῖγα, εἰν] μα. 1 ἴα, 4ια} 1 Ηἰς εἰ φυδχῃ 
εγιυεηΐα ἀδεογρυπίαγ, πὸπ Ρο886 δά 56ρ- 
ἔτ Ῥιοϊεπιδεὶ εἰδίοπι, 4υϊδαι 8 1116 εἰϊ, 
ῬΒΙοσιεῖοῦ ἂπ ῬὮγδοο, ρεγίίπογο, 8815 
ΓΑΟΠδΙΓΑΥΣ 18 ἰῃ ἢ} 5 νοΪ υμἷ5 Ρτῶ- 
[διΐομα. 116 ταὶ μοα ὑπὸ ϑιγ]]ΐιο Ἰοοο 
ἀξ ςαγηνη 5 αἰἴδϊε δεπιθηϊὶα ποβῖγα ορτὰ- 
Ῥγοβαίυγ, Εννδ]αΐ σοί] τὰν; ἰάφυα ἴᾶπὰ 
εἶαγε αἱ ναὶ ἰρβε υἱγ ἀοοῖι ΗΙρει(οἰὰ, 
ἢπι δὺδ ἐς ΒΙΒΥ ἢ ηἰ5 ἀἰβδογιδιίους, ρας. 12 
εἰ 86, ηοἱ., (αἰοαϊυγονχ 58 σα ροτα ρβοβ88 
4υοπιοάο ᾿ς οτγδοιΐα ροϊυμετιηὶ δηῖθ 
Νογοόποαι ργοπυηιίαγὶ, Ηος ἰάοηι, 5εὰ 8}115 

901 

ἂς οδυβὶ8, οομ)θδοϊδι πὶ εὐτηάειῃ τΕρ Ὁ 
Τἰπειι5 δά νογδιιτὰ βυργα 328. 

ἀθ8. μερὶ βυδάει Εναϊάυ5 ἀπροϊδῆ, 
«Ἔχ ᾿θΓΟΥ 50 υ, Γᾶγὰ 4υϊάσπι εἴ ἃ 66 

ογεδῖα νοςα, [ἐγομάδ ἰδμθη, ἢἰδὶ Οὔ] Ἰν15- 
ςογοῖυνγ Υἱγ ἀοοίιι5 δἀ᾽δοῖϊνα ἢν}115 ἴουτη]- 
Ὡδιομἷ5. ἴῃ ῥἰυγ8}} Ὠραῖγο δάνεια ῦ 
ὈΘΌΣΡΑΓΙ ΠΟῺ 50] 6 ΓΕ. 

410. ἴπ ος νϑῦβὰ ἂς Απιϊογἰσῖο ἀρὶ 
80}}15 σογίυπη εδὶ, ὨΘρ6 ἀς Νογοῦα σὸ- 
ἀϊΐαγο, οὐὐὰδ ἴὰ 101} 15 τπΘὨ ΠΟΙ ΟΙΣ 
δα 115 Βυρεγχὰθ ἢοτὶ υἱάθθὶπιΐβ, εἰ δπὶ 
1}. ἸΥ,117 : Καὶ τότ᾽ ἀπ’ Ἰταλίης, 
χ. τι λ. Ηϊς νεῦοὸ Αμῃολιγϑῖυ ᾿δὶθ εἱ- 
"ριςς ἄλλος ἀνὴρ ἀϊεΐϊϊυν, εἴ ἄλλος Ὠδυὰ 
ἀυδιο δυπιοπάϊπι νεϊυϊ ἕτερος, Ἰά εεῖ, 

Ἰοῦς ροδὶ Ἡδάγίδηυπι, 6 400 5διιρτα, 388, 
864. : πες δῃΐπὶ αἰΐυπι ἴῃ ιὶβ ΟΆΓΣΙΩΙ- 
ΒΐΡιι5 νει εχ 1181 υδηϊθηΐθτη 5:8- 
νυ πὶ νἰγαπλ. ΘῈ ΡΟ ΒΟυΤι5 ἢἷς γ γβαβ, φυϊὰ 
Ὠἰπιὶς ργϑοΐβυδ. Ἀδριΐπι δυΐδα ἰιὶς ἱπαϊ- 
οδῖυν ΑΠΙΙολγϑ5 ὉΠῸ νογβυ, 418 ἰοἴτηι 
᾿ἴργυπι φυϊπΐυπι, ἃ} ἐδάοπι, υἱ 4}}0ὲ] ἀϊ- 
οἴυπι εδῖ, πλδηιϊ ργοίεοϊυπη.,, υπυ8 μδιιις 
οοουρδίυγυς εδὶ, 4υδ8: ποϊεηῖς Νοβῖγο 
ἰδίδσα δ: δὲ τηδιογίδηι ρσδυῖρογο. Εἰ 80 ἕος 
δἴδ[ πὶ ν Γι, υοϊαῖϊ ργορεγδηῖο δὰ ἤπϑι 
Ρἰαριατίο, πρδρὶβ οἰΐαπι αιιᾶπι ἃἀπίθα Τ0Π- 
[υδᾶ ΤΕρΡΟΓ ΘΠ οπιπὶδ, ἀ6 το ρυ5 ἀζαπιῖα 
Υ6] ργρῖογι 15 νυ] όχι σορη}115, νοὶ [4}515 
Ὠραὰδ εὐδηΐυμη ἀπαυδαι Βα τυ τὶ5, αιιὰ5 
ἰάθο 53ϊηριυ}α8 Οὐ το. δι ρογα 8δὶ ογίϊ. 

4171|Ὶ, 344. [,Δοάϊοσοδ,, ὑγ}8 ᾿Ἰη16  ΟΔΓΟ5 
εἴ Ρἢγγροα διρίσυδ ( ἰς (δια ροίϊυς 
ἐγ θυϊαν.), ανοῦβα ἴοσγῷ ποῖα 50} ΝΈΓΟΩ 6 
ἴυοταϊ, ἀοοειῖο Τδοῖῖο, Αμπα]. ΧΙΥ͂, 5.21, 

εὐ ἀεηαυθ διυν}1α ἀδρίοσαπῖα δδϑυτη 
ἸΙΡΓΟΙΥ͂, 106, 54. : ἴὰπι γϑσοὸ ρυθ]ὶοἰβ εὐ- 
Τὶβ οὲ ἱπιρθηβὶβ τοδί τὰϊὰ πον πὰ δον Ὸ 
Ἰηοβοάνεσαῖ. Ἀυγβὺβ ἤὰηο 511}}}} εἰδάα 
Ῥεγίτυγα σδπλῖαν, φυδηάο δυίοηι " Τήμος, 
Ἰὰ 651, Απιὶομγιδιὶ τοάἀϊτασὶ ἰΘαρογρυϑ, 
ὯΟΠ ὕεης ἀεἤη!5 1}}}5 φιϊάσδηι, δα οτ- 
Πἷαπι ἰδιθη δ: }}}15αγυμ πηθηΐεπι να] ὰθ 
Ῥτγορίμαυΐ5, πους ΑΠΙΟΒΊ ΠΟΣΊ, δϊδίθπι 
ΘΧΟΘρ5018. 

418. ἤσνιμῃε νογβϑιπὶ 56ὺϊ ροῖϊ 15 Δ᾽ ΙΘσυτα 
6}05 Παμιὶδ! 1 τ πὶ οἷν, ἤο ἢ 501 11πὶ ΟἸ.πὶ 5]- 
τα  ΠΠΐπλοὸ ἃς ργοχίπιο, 410, 5864 οἴδατη οὐ 
"0. Υ, 405, μονυζ νἱἀ οἰ οοῖ ᾿πῖοΣ ἅτ ΡοῸ 
ΠΆΓΙΔΪΩ8 ΠΟΡΏΔΙΙΟἢλ5 ἱπά!εΐιπι. 

488. Μγϑ51Ὰπ| τυ ἶπλς ἀυἱἴδηγι5 Ρογρα- 
ἸΆΘΠΜΣ ᾿ς 6556 ΓΟΡΉΙΠΙ, οὐ) 5 Πηΐς δος 



ϑὃδ 

ΔΏΠΟ, Δηῖο Ομ γιδίαμα 182, ἰοϑιδιηθηῖο Αἴ- 
14}} 11] τερὶβ ἰσαηϑίδῖα ἰῃ οιμδηος Π6- 
τοάϊιαϊε. δεά ἴπ ἰεχίι ΘΙ ὈΥ}}1πὸ σογτυρὶδ 
Ἰδοῖῖο ϑοηβυμι ποὈΪ8 Οἰἰπιὶ ἰεοογαῖ ΠΟῈΓ- 
ἴυπι. 101 δηΪπὶ δηῖθδ ἰεφευαίωγ : 
Μυθῶν γαῖα μάχαιρα γένος βασίλήϊον 
Τεύξεται, ἄφνω 
ᾳυοὰ ἀε Ῥεγδπθηὶ σοζΐ ἐχοῦγῖα, Ὁ 
Εσπηθη6 οτοδῖ! οἶγοδ δηηυα 263, τοοῖο 
υϊάθσῃλ οὐπὶ ἰιἸ5ἰοΥἹδ, ταϊῃΠ6 ὙΦΤῸ Οὔ 
δτδιητηδίίοα σοηϑιαθαῖ, ἰδῖ0 ΄Ζυΐρρε νεγθῸ 
τεύξεται δοῖϊνιιαι ΠΟῺ ἴεγθηϊα 56 5.1. 
[ἴλχὰς τέξεται οἰΐπι σΟΠπ]οεγατηυβ οοάδηι 
56 Ώ51} Π18 15 σῦξοα, ΖΌδΔΏΨ}5 81} ἴυπὶ Π0 9 
οἴἴἶὝεπάοτοῖ ἰηίον ἴοῖ 5: Π}δ|Γὰ οἱ Ἰῃηΐδυβία γἃ- 
τἰοἰπία ἔδυδία πα πος πηυπὶ (Εἰ χ4υ6. θ γα 
ἀϊνεγβαη ἰόπρα Ἰεοιοποῖα γεγο δπὶ 
πις ἀυεσίπιι5; παύσεται, Εαααθ ἰῃ 

ἰεχίυτ σοηβάσηιεσ δοορ 85, υἱ 56Π811- 
ορὕσηδτ, ἐΐϊα δγμδχὶ, 5] γαῖα μάχαιρα ἰῃ 
γΟΟδΙν0 ΡΟ ΔΙΌΓ, 

484. Νοη ἔγυσῖγα δ ἀϊῖαπ ἴῃ Ὠυ)ιι566 
ὙΘΙΞ8 ἤπο ἀληθῶς : ᾿Ἱπάϊ!οδῖ ομΐπι ροϑῖ 
δεουπάυτῃ ἈΕ] πὸ Ῥυαπίουπι,, ΤΏ8]6 σΟγ- 
Ῥοβιῖδ ρᾶςθ, πσῃ ἀϊὰ ἢδα υεγὰ ργοτοραῖδ 
ἴῃ δἰϊχαοὶ Δἀπη095 ἀδνϊεῖα ὉΓΡ15 ἴδῖδ. 

4ἀδ8δ, 487. Νοιῖαϊ Ενναϊάι5 ( Ὀιββογι. 
Ρᾶρ. 19, 54.) ἀυδο τηλχὶ πιὰ9 Οἱ 406 ρο-᾿ 
τα 1551π|85 εἰν ϊαῖο5, Οδυ τ Ββαρίποιι οἱ (0- 

τ υπι, υη0 Θοάεπιηυς ἀππὸ 146 σδρία5 
οἱ βιρδοῖδϑ ἔι.1556. ΜΙ Γαῖα 1] τὰ οδβυυ πὶ 
ἀυογιπι ἴῃ ἢἰ51ΟΥ1}5 ποῖ 58: ιοσια Θ0ῃ- 
οΟΥα πὶ ἰΏϊῈΡ 86 οἱ οὔτ ΘΙΌΥΎ ΒΟ οΔΓ- 
ταΐη6, 81 δηνθ85 οἰτ δίε5 ΄υδῖυογν ἰῃίΓα 
ΨΟΓΒ5 ἹΠΘΠΙΟΤαῖΔ5 Οὐεεγνδῖ. 56 οὐ 
πῖον (λυ Πρ) 5 εἴ ΟΟΓΙΠΙΗΣ Πποπιῖπᾶ οἷ» 
ἴδγὶ 8118 ἀἰνουβασυσα βοπίϊιπι υτθίυταπτιο, 
(δἰδΐασιιμη 5ο ποῖ, εἰ ἩΒοάϊ 50} ἴδ]50 
Τεποάϊ ποπιηθ, οἱ δἰςγοηΐβ. ΗυΪιι5 χαὶ- 
ἄδπὶ ροβίγτεσια 8.18 οαϑ0ὺ8 υἱοὶ 1}}} 
τηλχῖπα οὐπὶ ΟοΥὶ οἰδάθ σοη)υπρδη- 
ἄυπι : 4150 ἴδιηθι, χυΐᾶ ἴῃς ἨἈομιαμο- 
ΤῸΠπι 5068 οἷ ἀτηΐοᾶ ἔαϊὶ δίογοπ, ἢδῸ οάο 
υἱεῖ Οἰν "41 δα ρογίαϊ, 56ὰ δἰδτη 6Ἶπ5 
500}15 δυσία α5ῖ. ὙοΓΙβἰ τη} } 6 681 1 τὰν μ:ο6 
ΟἸΏΪὰἃ δι ρ51856 Νοϑίγιπι 6χ 8|17110 τ6- 
ἴογυπη ΠΙ δ᾽ ΟΥἸ ΔΓ ΘΟ ΡῈ ΠαΐΟ εἴ ἀ6 ἴοπυν- 
Ῥοτγυπὶ γϑιϊ θυ ραταπι στ τα586. [ΠΠ|Ζτ6 
οἰϊδπδὶ γογυτη 68θεῖ συοὰ νἶγο ἀοοῖο ρἰά- 
ΠοΙῈ αἰϊχίτπηθβθ, π0}}Δ ᾿πάδα οδυβ88 ἀιιεῖ 
Ροβϑδεῖ οὔγ δοῖϊυ5 δ} ΖΕ Υρ 5 τορὶ ρας 
4υδηὴ 50} ΒΟΠΙΔΗ 5 ΠΡ ΓΔΊΟΓΙ 15 βογρῖα 
Ῥι:δσ 6556 ΟΥΓΘάΘΓΘΠΓΙΓ, 

ΝΟΤΙΕΕ 

489. ος ε5εὶ ἰηἰἰππὶ ροΓ 15 αυδτῖς, 
ΠῚ, 6 4, 1ρ815. ῥσορθ νϑγρὶφ γορετυπν 
ὁχ ἰηϊιὶο τογεῖδ ραγι 8, δἰσαῖ εἱ 1Ἰυὰ τὸς 
Ρεϊυπι ἴυεταῖ οχ εὐυδάοια ᾿ρτὶ ραγῖς 565 
οὐπάδ, 162, 544. ΡΙαπατα πδῆς 4υλγίδπι 
Τοροσίοϑ, υἱ οεἴεγα ρξηθ οχμπὶδ ΘΙ ΡΥ πα, 
ψΑ ΟἿ 115 δάνογϑιι8 σοηῖο5 ἐπ 6}46}65 : ΠΟΏ 
ἰδῆθη, υἱ αὶ 8, δὐνογθιβ Ἠοπιδηο85 ρπε 
Δ0ἷο58, 564 πιδχὶπηο δάνογθυϑ Πογθηῖθς δ {1- 

αυΐϊῃβ Ρορυ]οθ, ργαϑοίρυθαπο ᾿Ἐσυρίιοβ, 
χαῖρυ ἰηδιιϑῖα οτηπία ρογίεπἀυπίυτ, ἢὨΪ5) 
δὰ Συάφογυτα 98 χὰ σοηγνο  υοτὶηῖ : ΠΟ ΤΆ 
δυάεῖς ἰδυδῖα οτμηΐα ργομττυπῖυγ 80} 
Τεζο Μεϑβὶα, 652, 54ᾳ4ᾳ. οπίεν ᾿αἰσοά. δᾷ 
8:5. εἴ υ)5 σλυτηΐη 5 ΑΤΡ. 

512, 84ᾳ. 6 ὅορ εἰ Μαρορ νἱάε ποῖ, δά 
ὙΟΓΘΌΠΙ ΒΌΡΓΑ., 319, 00] ἃ ρῥἰαρίαγιο πιδ]6 
ἴῃ Πιορία ροπεραπίυγ. Ηἰϊςο τεεϊϊ νἱ- 
ἀδπῖυγν, υἱἱ ἀϊχίπιυβ, δά δερίοσ} 90.816 5 
τεξεγτὶ σεηΐθβ. πῖον (6185 ροοῖδε ΔΡΒΙ ΓΟ 
οοἰϊοοδῖα Μαγβοσιηι οἵ δοογιτι ΠΟΙ ΏΔ 
(81 πιοάο ἰοχῖυδ βδηιι5 αϑἰ) ἰδεϊογεση π20- 
ΓΑΓῚ ὯὩθπ ἀσρεπὶ : ΄υΐρρε 408 ποπιΐῃοτα 
οδεπάστγο ροϊεγαηῖ ἴῃ  ργρῖο Ριο οπιρο- 
Τυπι (οι ροτί 5, ϑο] εθδπῖ τα ἴα πο Βδγ- 
ὈΔΓΙΘ5, ἱπητὴο ροϊ5 5:1ν 651 Ὑ}005 ἴογ 9406 

Βομλπῖρι5 855: πλ}] δὶ εἰ σοηῖος. Εκίδτι 
Αὐραβιὶ ἰσπιροσα Μδγβοσγιι ἰη ᾿ἰα]16 νυ] - 
ἴυ5 ἴετοχ δο ἴουτὶ θ}}}5 40 Ἠογαῖιο αἱ ΠῚ ρῈ- 
ἴυγ; Ὠαοὶ δοιὶ δα ἰηἴεν δουῖθαβ τηαχὶ- 
τη ἰουτα 48 01165 ΒοΙΡΟΓ ΒΑΡ 50πῖ|, 56- 

ΤΟΙ, 51] ἀηαυδῶι, ροηἰτὰ5 500 δεῖ}. 
Ἴ01]. δίῃς οι (Οἰγόγετο ν᾽ϑὰβ εϑβὶ 

ἢϊὶς νϑῦβὰδ Ομ δια πτπὶ τηδρὶ5 ἀπ πὶ [1|- 
ἀδίουπι βΆρ6͵ΙῈ : πᾶπιὶ Ηδθῦγαὶ νοὶ δη11- 
4υϊποπι! ράπθ δὰ ομγϑιδθδτη τηθηΐθ 
ἀε ϑρίγιτυ Πεὶ μαϑϑπι Ἰοφασπῖιγ, φυδτα- 
νἱ5 ποπάυπι ἃ ΕἾΠΠ ὨΘ406 Δ} ἰρ5ὶιι5 ῬδΙΓΙ5 
Ῥουβοῃὰ 88115 υὴς ἀἰϑι)Ὠριοηῖο5, δρρ ι5 
γοργὸ ᾿ΙΡετίοσα δοηδβι 1ηἴε} ΠἸρεηϊο8 μδῃς 
ὙΟΓΘΙ δ6ι: ὧδ ΘΟΏΔΙΪΟ ἀϊνιθο, δὲὺ ἐς 
Ταῖ850 ἀϊνϊημυς 5 Ποῖὰ. 

Ἴ84. ΒΘ Ἰο8056 ἰῃ διάμδα πεοῖιι5 Ὀγ]- 
ΤΟ5 δύνογει5 Ἀπ οσυτν Θχοϊανογδῖ ΔῊ - 
ΠΟ 110 ᾿σοπίθηϊ!ο τλίβε γα }}}} 5 ἀ6 ϑυ πηγὴ 0 
Ῥοπιϊβοδῖα ἱμῖοσ δϑόποιι εἰ Μεπεϊδῦσι. 
Θυἱ πιοῖυ8., ΘΟΙΏΡΓΕ591 [Ἰσεῖ οοάθπι Δ ΠΟ 
ἃ} ποβίλυπη ἀυςίμα5, ἰτηθη 80 ΓΒ. 6 πὶ 
Ροβὶ 56 σε χυοσαπῖ πο ΟρρΓαβ58 ροπῖ19 
ἀοϊοτεσω, {Π|ης ΒΥΓὶ ΓΟρῚ5 ἰγᾶπι. ἢδυογ- 
805 ὁχ ξσγρίο Ερὶρἤδπο5 ροϑδὶ τθὰ] ΓΟ 
Ἔχ ρΘ ἸΟΠΘ πὶ διιδπι δπηόγιπὶ 110-169, 
οχαβίυδηϊο ργὶ υἱοῖου 5 ΒΌρΡΟΓΡία,, ται}- 



ΑὉ ΠΒΡΌὈΜ {|. 

ἰοαυὸ τρδρὶ8 μοδρίιδιῦ πονὰ οχρο το 
ἱπϊεγνεηῖα ἘἈοαιδιογιὰ ἔγυδίγαῖϊδ οϑὲ 
δῆῃο 168, }1) 1118, ΄4υδ98 οἴη68 εοἰιπὶ, 
[υΥγἱδ5 ἀχαγειῖ, νἱοἰδίο Ὀγοίδηδίοφιιο ἰὸπι- 
ΡΙο, ἱπίγυβὶβ ἰπ βδποῖο ἰαβὶ5 υἱσοσ ζ6}- 
ὨΔΠΙΡυ8 880 γ15, ατθ Μδομαῦθὶς δρεοτῦῖα 
το αὶ ἰδ πἀϊ οδυβὰ (υἷϊ. Νδτὰ δηίοα ϑὅγγο- 
τομ τηδῖι σοπιπΘρδῖυγ δυάιοτγιηι ἰη- 
ἀϊξυδιῖο : πιϊπὲτδ8 δυΐδπι ἀυδίυπι ὁδὶ ͵ᾶτὰ 
ἃ ἃῆπῃο 1170 φεαϊτϊοηιπὶ δεπιίῃδ ἐπ }1:- 
μα ἰωῖυπλιΐδ56; ΘΟ γεαυς δάὰϊ ρμοϊοεὶ 
Α]εχαπάγιδο τι] 05 δυἀιδοτιῃ ( μΑΓ8 Ἔγαὶ 
ἰμεδο ᾿πηθηβι8 Οἰνἐϊδιϊ6 ἴεγα ἰοτγιϊα), ἤυνο- 
1.65 ".ΘΟΙρ.6, δυχ! δ διι}8 [γα πΐ ὑδιυιδδ, 
ΒΓΟΠΟδ ἰῃ ἃγιλδῖδπι Ἐπ} Γδι ΟΠ τὰ ἔνι 856. 
Ἦοϑ, δᾷέτα ἰϊοεῖ, σοι ροβοαθαῖ, ργορῖον 
[αἀεγὰ οὐαὶ Απἰίος πο ἀϊδοοάδηϊεα ρδοῖδ, 
Ῥιο!επιδούυτι ργυάδι5 σοπδὶ παι. (ει 
οὔμπίδ, φυδπήϊδϑετῃ γογδὶ5 ἱμνο υἱἱ5, ἀρογίο 
κδι15 Ἐχρόποιβ πΟδὲβ νἱάδιυνγ ΡΥ μι 
ἢϊς Ἰοου5. δης νϑῖὸ βοιϊδη δι Ὠοδίγδσω 
Επναϊάυβ πες ἰοἷδπι τερυάϊανὶ! πες ἰπθ- 
ἔταπι νοΐ δάμη θγα : δὰ Πηχὶι (})15- 
δεῖ. ρμδς. 21) ἈΠ γβοοπδπι 81} Ἔχ ΓΕ ΠΙΟ 8 
Γεξηὶ 3.1 δῆποῖ δὰ μεϊ πὶ ἤγτοδηο ἰηΐε- 
τεηπάυσῃ νοϊυΐ596 6015 οχ διά! 5, νἱ οἰ Ἰοοὶ 
Πγτοδηο δ υεγβδηςθι8, δχογοϊυπὶ ΟΟΠς 
ἤδγε (μος φυϊάδιῃ νἱῦ ἀοοῖυ5 πιο δἰ ϊο 
4υδι 56 διιοίογα) : ἃ 410 (ΟΠ5}}10, δὶ δἱ- 
ἄδα ἀοεῖο ἢά65, ὐαγμιϊοδ ἐογυτανο τοβετ 
«οὔδίῃν δνεγίογο δι Υ δῖ, νοϊδῃδ ἰδ» 

ἰετὶ ἐσχεγεϊυπ ἴῃ ᾿υὐδδπι πὶ : ἰἀόδοηυα, 
δὲ ἰεχῖι» στεῖλον δή παοὶ, Ἰορὶι ἰρεβ 
στεῖλον μή, νἱἀεἰϊεεῖ ῃτο μὴ στέλλε νεὶ 
μὴ στείλῃς, πες ξτεοὸ Ὠδς νεσα. 

115. Οετἰδϑπμδπι πιο οἶδ) νηόν τὸ 
υἱόν ποῃ διιδὲ ϑ3ι:π|ι}5 δα πη ἴογα, αυΐδ 
ἐχοτη ]δγίδ οὐ ΐα πιδη 18 Τρ νυ ραῖδηι 
ἰεσιϊίομοπι ρείεγυιι. Νὸς νέσοὸ ποϑῖτο- 
ΤΆΤ) πη 060, 4118}69 πιιῆς Ἔχϑίδηϊ, οοάϊουμ,, 
κε εἰΐαπν δοόγιπὶ αιΐδιδ [,δοϊδηιϊι5 υἴ6- 
θαυ, ἔι1556 8οΥἸρι γδπι ἰδῆς υἱόν, 581}5 
οοῃδίαϊ ἰρϑιυ8 ᾿,δοῖδπ }} σοτηπιδιαγὶο ἐῃ 
Ρπθοο σπίοση νόγϑιτὰ 114, Ζυθῖι δρόγὶθ 
ἐς δεοιιηάα Τιϊηϊδι! 8 ραγβοῖδ 1010] ]οχὶῖ. 
Διὶ επἰπι, ὃὴῖν. 181. ᾿Υ̓́, σδρ. ὁ : « Υἱά6- 
«Ἰοοῖ 1066 εκ Πεὶ ΕἸ] Δ, οἷο. » Εἴ ἀἰνυβ 
Αυριιϑιϊπι5, ΒΟΥ} ἃ δο τὺ5 6 1μδοιδιὶὶ 
Ἰὰς οεἰϊδτο, μἷαιια ἰῃ ϑδάθπὶ νοῦῦδ οοη- 
δρίγαι, Ἵοοπῖγα κυ. Υ, ἂρ. 8. ΜαίἊ 
ἰδ υἰ6ταϊ6, οἱ νὰ ῃΓΟΥϑ.15 56}1161}- 

6. Πορϑῖιγ νόγὸ σοπῖγα οηλυπι [ἰεπὶ 
νηόν, « Τδπηρίυπι»»ν οἵ οἷς ἐδ ἰοιἱν5 Ἰοςὶ 
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Βυΐυ5 δοϑ πείαβ εὐἱὶ διυδίξατο. Αἰφυὶ 
γηόν εἰ πὶ οὐβογνδυϊηιι ουτηάεπι 6286 
4υἱ ρμοεὶ οσδριϊνὶϊαῖοτι ΒΑΡ γ]οπίοδια γεβὶ!- 
τυῖυ9 σδῃεθαῖυγ δυρτα, 290, 544.; ἰάδῃι 
4υὶ οἶχος μεγάλοιο Θεοῦ, 111, 544. θΘυΐ, 
ἄυτῃι διὸ δεν θο δπίυγ, ἂρ Απιίοομο υἱοὸ- 
ἰαῖιι5 ργοϊδηδιυδίυδ,, ρμοδῖθδ νεγοὸ ρυγᾷα- 
ἴυ8 ἃ Μδοδμδρεὶβ, μεγβίαϊυγυβ εγαὶ ἰπ00- 
Ἰυμὶθ δὰ Ὑεβρδοιδηὶ ἰδρογα, φιεαυα 
τοδηϑυτι δυδαὶ ἀἰὰ ϑρογανογδηῖ υϑηι6 
δὰ Μοβο δἀνεηπίυπι, 400 τοβηδηῖο δὲ 
ἰάδπι ἀϊΠκὰ δδογαγίττα νδηϊυγδδ δὶ δὶ ἤπρα- 
Βδπῖ οπλμδ8 ροηῖο65 οἱ ἀ0η8 δογβαια 4|}8- 
ἴυταϑ, ἰος. δυργα οἷϊ. 6 πιο επλπὶ αἰϊο 
τα ρὶο ἰοξὶ πιο ἀρὶ ροϊεγαῖ, φχυδιιάϊα πος 
ΟῚ ἔυϊ! ἃ Βομμδη 5 ἘΥΘΓΒΆΠ). 

181, 544. ἢδ5 εἰαιΐ5 ουὐυξάδπι δυγοῖθ 
ἀεδοσιριϊίομεθ, ἴαγὶβ ἰρμδὶβ8 πιδωϑιοίδοιίε, 
δρυΐ ἰμ ον ἰυρο5 88] εηι θυ, οἴο., Δμδὺ- 
ἴυπι ἐδἴ α 98 0γδ ῬΓΟΡἢΟΙ 5 ἀσδιηρὶδς 
6496, [ΞΔ]. σᾶρ. 11, νυ. 944. Εὶ δι .}}}1η 5 
δυΐοπι ποβίγίὶβ., 408}}ὰ Ὀγο ροοῖ Οδτὶ- 
βἴυπι ϑέδοιΐϊο ορερθδηΐυγ., ἰγϑηβεθο δδν 
ἀεεογι ριϊοιο5 ἐπ αυδτιίαπι Υ γα; δο!ο- 
ἔλα, ν. 21, 544. τ] μυϊδνεγυμῖ 
Βοάΐϊεαιια ρυϊδπὶ. ἴα οοτῖο οχὶβεἰπλανὶὶ 
Ιλεϊδιιίυ5, ΥἹ], 24, 1μ508 ὅτ ςο085 νοΥϑι}5 
οὐπὶ ἰαἰ 8 ΠΟΙΡΑΓΔΙ8: εἴ ἰάθπι διθὶ- 
ἰγαῖυβ δῖ, ΄υϊδαυ5 ἐπ Οοπδιδηϊ πὶ ἐπιρ. 
θταϊίοθ δά ϑδποῖ., αυ ξγίϑο νεσϑᾶ ἰωϊον 
Επιϑοθίδηα Ἰοσίτυγ,, ἰοΐϊδπλ ρθῆθ αυδείδηι 
οοἰοζδπι ργδοὶβ ΠΌΣΟΥ 5 Ἔχτ! ἢ, ἰδ ΖΌΔπ) 
ἄο Ομ νιϑῖο υδϑοθιὶδ βου ρίδια, οἰ ἱπορὶδ 
88.115. σοπιπιοηϊδίίοπς. (δίογιι πὶ, υἱ 6}ι15 
ἐπι ογργεϊδιγθιῖα πα 16 ΡΓΟΡδῆλυδ,, Π6- 
416 μιιίαπιι5 διιγοας Υ τ δὶ οαττηϊηὶς 
ἱπηδρὶηθ5 δχ μοϑγὶβ (ΟΠ Π1Ρι5 Πδυβῖδ5 6556 
(ᾳυϊάπὶ δἰνὶπι ροῖ "5 ἐχ ροεῖδ σογεῦτο ἢ), 
ἰϊα ποϊἑπιιι5 ἀρϑοίυϊας πεβᾶγα υ]]τπὶ Ρο- 
τι486 Υἱγρὶο σοι οἰ οὐπὶ Ὠοβῖγὶς 
᾿θγὶ8 Ἰωΐογοϑϑο, 4 υοτιῖλ ΠΟΏΔ ΡάΓβ, (μοὶ ϊα 

Ροϊυὶϊ εχ Αδία ναὶ ξγρῖο Ἀουλδι ἃ εστὶ 
ἃ ἰεζαιὶδ οοπηυϊγεηάογιπι δὲ. ϊπογυτς 
δδιιδῶ Πἰ5815 (6816 μοβὶ Ἐπ ποβίο ἰδπὶ].δο- 
ἴδιο, 1, σαμ. ὁ, εἴ πηυ δ πῸ5 ἀς ἢδς 

78 ἐ) ἔχουγϑι ποϑῖγο {ΠΠ, οδρ. 6). θυο 
ἰοιῦροῦο οχ νογϑι 8 ρῈῚ Ἰερβαῖοδ αἰϊαι 8, 
Ράγοις διὰ ἀνθ 6 φυδιη ΄υοὶ ἃ 1.Δο- 
ἴδιο πυπιογδπῖιν., αἱοοῖϊ δυπὶ δοάδηι 
6516 δι ςίογεβ., πλ}}]6 ἰδιιΐιπι δυὶ οἰτγοαὰ 
αὐ, 4υἱ ἐν ΔΙΘΆΙΟ 88 ΓΤ ἀδμομο- 
θην, τοἰατγὶ ας ἢν μΡῈὈ] συ πὶ δπιὶ δῖα, (6 - 

ἴϑγὶ ἐστιν ἰδ, ἀηδοιπιαιιο ὁχ οὐ ρὶηο 
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Ῥσγοξηδίι, ρενΐαυε οτῖι ) υἀαϊοὶ, ἀρυά ρει- 
1165 ἃς ῥγβοῖριια ἈοιλδΏο5 ργῸ 8:0 γ}}}}Π15 
νϑπαϊασὶ ᾿δοςἰδτίχυς σοπδυδνογιῃῖ; εἱ 

δὰ Ποβ ροϊυἱῖ τεβρίοογε Ὑὴγ υ5, φυοὰ 
τποάο δια ο δαῖτ, Ουπιδῆοβ ῥτῸ 510}]- 
Ἰϊὶδ νυϊκὶ τόσα νοσδῃς, ἔσο]. ἹΥ͂, 4 : 
υἱιίπηα Οὐπιαὶ νϑηὶὶ [απ οαττηϊηὶδ δἰδ8. 

804, 444.. ΕΡΙΡ δ πὲ58. ἴῃ υ άπ μογβ6- 
οὐυϊοῆυπι ἰδπιρογα, 400 δηῖ ι 551 Ππ|85 
αὐ ΕΡΥῚ ρατγίοβϑ, αὶ 2 εἰ 4, βουὶρίδϑ 6856 
ἀἰχίμνιδ, τποηογαὶ Μδοιδθοοόσγυτα Εἶἰυον 
1, ςΔΡ. ὅ. Υ. 23. 544., ἰδπυδιν ομλ θη ἱπι- 
τηἰϊποη ἰυτὰ πλδἰοτυπι, υἱδᾶ 1π οἷο ργὸ- 
αἰρία : « Οοπιρὶὶ αυΐδπὶ ΡΕΙ ὑπ ΓΒΑ ΠΣ 
« Ηϊετοεοϊγισοτυτε εἰν ἰδίετι υἱάοτὶ ἀϊ9- 
«Βυς χυδάγαορίηϊα μὲῦ δοα Ἂαιϊϊες ἀϊΐδ- 
« Οὐὐτοηϊοδ, δυταῖδα εἰοὶδβ δ Όθηϊο5 οἵ 
« Πδδιἱ5 ζυδδὶ οο νονῖδϑβ διτηδῖοβ, εἴ ουγβυδ 
« Ε4φθογυπι ρῈΓ ογάϊποβ αἰξεπῖο5, οἵ .0ῃ- 

« ΘΓΟΒΒΟΠ65 ἤοτὶ σοι πα8, οἵ ΒΕ  ΟΓΌΠΙ 
« τηοῖυ5, οἱ ξα]οδίοσιηι {πάη δ ρ6}8- 
« ἀ19 ἀϊεῖγ!οἴἦδ, οἱ τοὶ στα ᾿δοῖιι5, οἵ δυ- 
« ΓΘΟΓΌΠ, ΔΥΤΩΟΓΌΙΩ δ0ΪΕΠογοπ), ΟἸΙΠ 5- 
«406 ψβεπεογὶς Ἰογίσδγυθ. Ουδργορῖοῦ 
« ΟΙΏΠ6Σ ΓΟΡΆΡΔΠϊ ἰῃ ΒΟΠ1Πὶ ᾿ΠΟμμδῖ ΓΆ 601}- 
« γεὙ}. » Ουἷιπ οεἴδη 8 ἐτυπὶ ἔογίδθ56 
41 ἱπηυὶ ρυϊδηϊ πιεΐεοτα, 4885 νυϊρο 
ἈΌγβδ]ε5 γΟΟΔΤΩῸ5 ΔΟΓΟΓᾺΒ, ΡῈΓ διψυοι 

΄ [ογἕδϑθθ ποοῖδθβ, εἰδὲ ποὴ Ἵϑῃίϊπῃο, Υἱϑ85, 
᾿ιοπλϊπιχηαας ἰσγγοτα αὐυςῖδ8: 46865 8]}}- 
4υδ5 ῥγῷ ςεἰοΓῚΣ σοπδρίουδβ. 6χ ἰδίου" 
νϑϊεγθυβ γεοθηι!θυεῆυα σορπονίπιιδ, 
φυδιίδιβ εἰἰδπὸ οὐτὰ ἐγεριῖι, αἰ ἴῃ ἢ1Ὸ 
ΙΓ νότδιι, ὅσον. 1, 414 : 
Αὐτηόσυτ δοηλίυπι ἰοῖο ἀοττηδηΐα ὁδὶ 
Αὐάδμι. 
Θυδηᾳυδηι ἀς ὅδογο ϑογ ρίθγα ἰΙοδο Ὡ18}} 
γε] πιυ8, πἰδὲ ᾿ορλτλι}5 σοη] οεΓῖ5 εἰ 88] - 
νὰ ἢ46, σΟμλΘὨΔΓΙ. 

818, 84η4ᾳ. )ὲ Βος δρῆορο, βεὺ ροῖϊυδ 
ἀδ δοὸ δριορὶ ραγσῖα, 818, βιᾳ.. [μδο- 
ἴδηι οἱ Εςοϊεδιε Ῥαιτ θυ ἱξαοία, κτὰ- 
Υἱδδὶ 20 δυΐδτη οὐ] 46 ΓΕΟΘΏςΙΟΓΌΤΩ 80}1:- 
Τιλ ἱπιογροίδίδαυθ νἱβᾶ, ρῬ8 8.8 ἀΐβϑογθπιι8 
(ᾳυογβαπὶ οοἰπὶ προ ἶ τὰ ̓) ΔΡΡυ ΠΟ ΠΟ τ28- 
πἰίδδιορ), ἰδεῖ δὴς σδΥΠΊ  Πἰ5. υἱ{|Π|8Π| 
Ῥαγίθπι νἱγ οἶδγυβ (  βεογὶ. ρας. 26, ποῖ.) 
αὐνεγϑιϑ Ὀἰογου 2406 δε! δη18π ἐοἴδη- 
ἄογε εοπδῖυδ κἰῖ. Εδίομμιν ἰδτηδθη, τἴ ἤθη 
ἀ6 Ιου} οὐαὶ Νοῦτ)ο σοροδίϊοπε, ἐϊδ ἀς 
615 δηιαυϊ δῖε ἀϊανίο ργοχίπια ἰγαάἐιἰο- 
ποῖ ρογνυοϊιβῖδηι 6586 ἀἰ41:6 ἐχ ρ65 8:0} }]- 
Ἰιηῖ5 ογλυπάδῃι. Αἰιοῖον οηΐπὶ γι Γυ5 

ΝΟΤᾺΕ 

1ργὶ {Π|, δ 2, οοώνι ἢΠΠὸ Ῥιοϊοπηαῖθ, 480 
ΤΑδΊοσοπι, υἱ νἱἀεῖυν, δυςϊογλῖδηι ογᾶ- 

οὐ}5 δυὶθ δα ἀεγεῖ, ἰδ ἐπὶ ᾿ρ56 ΤΑ} 8πὶ [8π| 
ἃ ἰηΐ το σΟμμμθηῖι8 ογαῖ, ΠῸῚ ραῖδδι, 
δο οὐϊίχυς εἴ δυθοθδουγα, ᾿ἴὰ ἰδηιθ αἱ 
ΒΟΙ ἑΠ6ηὶ διἰἰδωΐυτι ἰαἴο γα ροβϑοῖ. Αἰϊεπὰς 
χαυΐρρε. Ργίπιαγῖυβ 16 51:0}}}}5ῖ8 ργίποῖ- 
Ρἰδ ΠΡγὶ δυὶ ὑυπ406 δά ἤποιλ ϑδί γι ξ6- 
ΠΕΟΡδιΪοηἱ5 ΠΟ ἰδηάυδη ναῖεβ, βεὰ ββδπθ 
ἰΔηαιᾶπι Ὠἰδίοτγίει8, ΡΟ ΕΠ ΡΟΣ ὑεῦρο- 
ΤΌΠι ργϑίογὶῖα, οἱ σγδιημηδιςὶ ἰοφυυπίαγ, 

εχϊαϊεγαῖ, ἐπηπείλησεν, ἔτενξαν, κ. τ. λ. 

δοαυδηῖία δἰδιῖπὶ ἃ ϑδίἰηση ἈΚ} 15 ΡῈῚ διῖυ- 
τυχῃ ἴειηρυ, ἄρξει, ἕξουσιν, χ. τ. λ. : ἴδ 
αἱ δ|0 116 ροδβὶ ϑδαϊυγι δα φυΐάθην, ΠΟᾺ 
ΨΘΙῸ Πλ}]ῖο μοκῖ, οεοἰἶδ56 υἱάοδῖαν. Ἠϊως 
ἴας}}} ργοτωρίδαυα οπμηῖρυβ ἱπιεγργοίδ- 
ἰἰοπα οσγῖδ δὶ ἀ6 ναιὶβ εἰδῖθ γα ο, 
οὐ 86 δοοοιμοίδηβ δυςῖον γ1 1, 287, 
844., κἴδιυϊς ἰηϊοὺ ἡ] αν απ νεγεὶ εἴ 5]- 
Υ}1α ἰεσαρογὰ 8Ὲὲχ ἰδηΐιπι βεηογα[ ἢ 65 
᾿νἰ8 νϑυθὶδ : 
Ὦ γενεῆς ἔχτης πρῶτον γένος, ὦ μέγα 
Ἧς ἔλαχον, κ. τ. λι, χάρμα, 
Αἀ αχυεῖλ ρῥγοίεεϊο νϑῦβυπὶ γεϑρεχὶὶ 15 αυΐ 
Ρτὸ Οομϑβιδηϊηο ἱπρ. Οτγδιϊοποτα βοσγί ρδὶῖ 
δὰ ϑαποῖοβ, δι ρτα ἰδυάδίδια, υδὲ δἷὶ : Ἢ 
τοίνυν ᾽Ερυθραία Σίδυλλα φάσχονσα ἕαν- 
τὴν ἔχτη γενεᾷ μετὰ τὸν καταχλυσμὸν 
γενέσθαι. Αὐάδοϊοῦ 5δη6 δυςῖοῦ ἢ} 
οοαληλοδηῖΐ, ΄υϊνχυΐδ [υἷϊ : τοὺ δυάδεϊου 
τυ ο 4υ] 'π ορίϊορο ᾿ἰργὶ 11] 5  Ὀ.}]δπὶ 
ἃιοᾶ οὐτὰ Νοῦπιο ἱβοϊμεῖῖ. φυ15 1} ὴ πἰεὶ 
σοι ]αῖον 5:0 γ}} πε οοἸ] οἰ οπί5, ἰδ μος 
δἰ ἴοσ 5: δὲ οοπβίδηβ. ΝΟΌΠΙΘ εηΐπὶ 68Π1- 
ἄεπι ἰδίδπι ἰδ θυ δι διι5ι.5 εδὶ ρθε ἀϊΞιτὶοῖἃ 
ἔγοπῖθ δόδογοσα ἰῃ ΑὨουγμᾶ δκὺΔ Ργιία- 
ἰἴοπα, δυργα, ρδᾷ. 16} θῬυδηιὶ ἀεῖπαε ἴᾶ- 
Βυιΐδαι δοσαρὶϊ Δ εο δυϊάδδ, νυ. Σίδνυλλα 
ΣΧαλδαία, Α᾿ὲο5 ϑφεουτῃ ἰταοῖθ ΓΝ ᾿ποδιῖοθ. 

ΑΒ ταῦ [Υ. 

. 144. θὲ ος ᾿ἴδτο, ΡΥ πόσην 
οὐηΐυπι σὨτὶ δ: Δ ογΌτα δ η1]| 4 υϊδ5 πιο, ΥἹ- 
ἀδ ψυε οἰϊπι ἃ ποὺὶ5 ἀξρυϊαῖα βυπὶ ἴῃ 
Εχο. Υ͂, ἐδρ. 2 εἴ βυ ργα 'π ἢυ)υ5 νοἱυ- 
τα }5 ἸὨϊγοά, δὰ 51}. 

20. ος ἱπ νεῦδὰ ἤθοθβδ86 [11 8 4φυϊὰ ἀς 
ἰεχῖι τυ ᾶγο ΠΟΙΡ6 εἰς δεχάτην ὕΓῸ ἐν- 
δεκάτης, δε ἢ5ι}.5 σδι158, 48 ἈΠῸ σοηδεπ5ι 

ΦΙΡΥΠΙπογιιπὶ οἴπηΐαπι ἰΙΡτοσυπα οἱ}ι15- 
Ἰηνεῖ νοὶ] οὐ 5 νοὶ δίδι 5, ἀθοίπια ξ6- 
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μστδιΐο Ὁ] ἰὴ ΒΔΘΙΌΓ . υἱηἀδοὶπγ8ὸ Ὡι8- 
φυδτὰ πηθμϊο ὅϊ. Αἀἀ6 φιοά ἱπ ἰ'ος ἱρε0 
᾿ϊῦτο, πο Ἰοῃρθ ἰμἶτα, ν. 4, ξοῃδγαιϊο- 
[68 8 Ὀγίτοδ δὶ ἀδοὶμθδπι πυπιουδ υμ αν, 
ᾳυοὰ πορὶ5 οἴμοι ἀυθὶἰαιίοποσω, δἱ αι 
Ροιϊυλεδοὶ 6896, ἰοἰϊοτοῖ. ΑἸ ον ἰδαλθη Εὐννα]- 
ἀὰς βοῃβὶ ( ἰδδοτῖ, μδᾷ. 80, ποϊ.}), ἰῃ 
ιος ποῦ δοαιιδηάι. 

40, 1ηᾳ. Νοῖα ποι εἰς ποαυο πῃ ἢυ}118 
᾿ϊθεὶ ερίϊοσο, υδὶ ραυ ον δς ρθηα ἰἰβδπὶ 
τόσος (6 ἤπα τηιηιὶ δροῖιγ, υἱϊδτλ νοὶ 
ΡυΟΥ 5 Γοδιστϑοι οπἰ 8 δηῖο ᾿υάϊοὶυ πὴ βυῃ θ' 
τσὶ γοὶ ρυοσγὶδ 10 αἷς}: πιεητἰοπδαι Πουὶ, 
ηυοά ἴδαϊεῖι υἱτιπηαιι6 πδοδδεδτὶο ἀεῇ- 
ἰδπυπι ζιΐδδοῖ δὶ Νοβῖον. ἰῇ δηΐπιο πᾶς 
᾿νλίδεοι 1ΠΠὰτὰ τα 6 δημοσιιηι νι ἀδι Δ 
[οἰ δοϊ δίθιι ἐοίθγτ δὲ Υἱϊδ ὈΓΟΥ ΠΣ. 419 
80] νϑῦοδ ταὶ Ἰθπδτὶοθ οἷϊεογο ροιιὶϊ. 
Ηϊης ρμαϊοὶ ρυϊημονὶς (τι ἰδη δ, ἐχ 4υὶ- 
μιι5 ἔμοτο Τδγαρθυῖ ργϊπιίαυο δ: 0γ}}}85 
ἴκ, ἀοοιγ δι ἀ6 0} υ}πλὶ8 λυ άϊ ἰοταρο- 

τῖθυ5, Ὡοῦ, οἱ ρίαν 4ι ρυϊανὶ (εἴ 1105 Οἰ πὶ 
οὑπὶ ρ]ογίβαυο ὀχ ϊπλυ ἐπ ργοβδιιπιαι9 
ἰγρὶ5. τοὶ φαΐ πν8)., ΘΟΠ Πη ΘΙ. ΟΥΩΠ )1}8 
δυῖ νυ] ρο δ] ἴθ πὶ ογθάἀδηϊιυ πὶ [ι1856 Γ}}}6- 
Ὠδτίδιῃ ργορτίο ἀϊοεΐδη, φειὶ ἰαἰδ πὶ ἀρυὰ ἢ- 
ἀεἷα5 οἱ οουῖθ δριιὰ ποβῖγοϑ 5: 0γ}}} 8189 Υἱ- 
Κυΐδε6, 4118}15 ᾿γοΐ 9 Ἰη ἘςσοΙεδἰα οα1}ο] οι. 
ὕπυπι δηὶπὶ ὑυάϊοὐιπι αχϑρδοίδηϊ ποϑβιτὶ 
Ροαῖκ;, οἱ δἰαιἱπὶ δ} 1|}0 ὀχδῃλὶῃα ᾿υδίοτι τ) 
οτροϊυπι [δ] οὐ αῖοπι,, τογτοβίγοπι 4 ὁ. 
δ! τὰ οἱ σογρογόδηι, δεὰ υδ]θπλ ργοΔ- 
υἱ]ατι ἐρεὶβ ἰβεϊεραῖ δβαοσοβαποίαοι ἀόβτηᾶ 
ἐδ τοβυγγθοϊίοιιθ σδΓἢ 8; σείογιπι ϑῖου- 
Ὠδπὶ Π6416 μ}}ο δ μογυπι {ἰπ|ϊ16 οἰ Γοιπι- 
δετὶρίδι. Π|ος αιιδμίυπι ἃ τα} ΠΥ δηλῸ 
Οἰοται, ποῦο ποη νἱιοὶ, 

48. διῦγ} 9 ποβθα, οἱ ᾿ᾶπὶ Ιου ὶ 
ποϊανί πη, 8 ἰδηΐιτα ἐπ 5.0 }}}}15 ῬΓῸ- 
(ογίν, Ἰΐο οἱ ΠΠ], 814, παῦρα ἰι ἀϊοῦι5 
ΠΟΔΙΊΓΟΓΙΙΣ) ΠΑΥΠλὉ ἢ ΔΉ 14 1}1551 18... ὍΠῸ 
Ἰυάδαῖοο, αἰΐογο οἰ γἰβιϊδηο. Ὑϑγιπὶ ἡΠΠ τὰ 
μομθῃ., οἰΐδπι αἱ ποπ ἰρδιιαλ Ὠγοίοσγίιν, 
δι δι ϊομάνπι 6880 βαῖϊ5 ργΌ αὶ [Ομ πὶ" 
πυπὰ ΚΘ. Οἱδίᾳιι6 ἀ6 86 υδὶ ᾿διτπι ΠΟϑῖΓα' 
ναϊν 1. 1; 11, Φ.Ύ, 3, εἱς. 

4[0ῦ0, “4. })6 κοπεγδιοηιπι γαιΐοῃ, 
4ι8πὶ ΝΌΜΟΥ δἰ δὲ ργορτὶδηι ἀἰνουβδηαιο 
Δ Ὁ ἃ}}}5 ᾿ἐ υτὶ8 δοαι τιν, σοδΙ απιι αὶ οἰτὰ 
δΙ δία νδθλπὶ 86 ΡτῸΡρΘ εἰάἀϊοευ πὶ ἴο- 
τοῖ, δίειιι ποϊανίπιιβ δὲὶ ἰνὶ Ε ἐπ ἴθ πὶ. 
ΗΠ  υτἱαιο λυ χα πιθο δῖλ διι81}} σοποΥ1ἰ0. 
"65 δὶς οὐ μα : δὸχ Αδλυγίονιπι ἃ ἀπ αν 
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ἰοαῖροτο (4υΐρρο ἀπιϊαυϊδδηλιπι ᾿ἰ᾿υ ᾿π- 
Ρεγίτπὶ οἰΐδην ἷμ βδογὶδ δοῦὶριυτὶ8 ἀ6- 
εἰξηδίυν): ἰπἀ6 Μοάογυηι ἀϊιδ5, νἱ  οἰϊορὶ 
αἰ) ἐπιραγὶ! (δ) ἀὶ ἤπο ὑϑᾷυ6 δὰ Ογτὶ 
ἐμ εἶα; Ῥενγκαγιτι ὑπδῖὰ, ὑδηυς δὰ Οτὸ- 
δον ( ἰ οοἱ, Μαςδίοιυιπι) οἱ Ἀοπιδπο- 
Γυπὶ βΟΠΟΓΑΠΙΟΠΘΩΙ, {πἰᾶπλ ππδῖὴ [Ἀοϊϊ, 
δδλαυ ἀδοίϊπιδηι οἱ υ} ἰπιδπι. ἢς ἀδοίπιδ, 
νατὶ τ αι ἰδῶ ἰπἰ τ πὰ ρτὸ νϑτὶ 8 δυςῖο- 
τΊΡρυ5 Παϊοηῖο, ἤπιθῦχ γϑσοὸ οπγηθι8 ΠΟ." 
τουηθπὶ (ποη δἰίαπι ανδπὶ ᾿ρϑιι ΓΟΓΌΠΣ 
ἤμδαι), υἱάδ διιργὰ ποῖ, κά νυ. 20, οἱ ἔχ- 

συγδι ποϑίσια ΥἹ, ραγῖ. ἴ, οδρ. 1. 

60. [ἴπϑι]ὰς τηδιυὶ επδῖδϑ ογάδηθ ἴ6Π}- 
ΡΟΤιΙΠὶ ΡΥ πηδ5 οὐἴατα δοοθαηῖ τοὶ 8)6- 
ἴυπι οἱ ἈΠιοάν : ἰὰ νϑγὸ ἀτποιὶθ οχ δοὶα 
ταν Πο]οκία γαιϊϊοη 5, μἰδηθίαθ νδηὶδ, 
4υλπὶ δῦ ἴαγτο πἰηΐπιο ἰρηῖὶ δἰηὶ Κ6 6" 
τὶ. (ογῖον ΤὨογα νυ]οδιιὶας οΥυ5, δοὰ 
8. 4ιυοηια τοαιρουθυθ πιλ]6 ἀοϊηΐιυ, 
᾿Ἰἰοοῖ ἴθ νυπὶ οολῖα οοπ᾿ϊεϊεμάυ8 δηϊ!- 
4υ ϊδϑίπιιπι, ποϑίγίϑαιιθ ρῥτὶις. ἰιἰβἰοτὶ δ, 
δἰοιιῖ Δρρδνοὶ μοῃ τηοάο εχ Ρἰπαδγὶ α}10- 
ΤυΠΊ(116 ΡοΟΘΙΆΓι πὶ ἝΔΥΓΙ ἢ }}}115., δεὰ εἴϊατι 
ὁ ταὶ φυϊὶϑ ρου ναϊαγιιτλ ἐοταυυηι, ἰογῖδ880 

Ὧ6 ἐρβαγιιαι αυϊάεπι ΓΙ ιν Γι πὶ, 40:5 
ἴῃ 18 ἐπϑιιὶα δι}}} νὰ] οδη δ! 50}} δῖγα }8 ΡῈ 
Βο5. πον 581 208 ἃΠΠῸ5 γορουῖ βιιῖ. ΑἸ} 
τορυροῦῖ ιι8. δι 1} αι 8. 58116, δε ἀ ἴδπὶ ᾿ιἰδῖο» 
τἰεἰδ μδῖδϑ ἰμϑι ΓΟ ΘΏΒΘΏΓΙΓ ἃ ϑϑηθοδ 
πῃ ΕρίδβιοἹβ, τιαχίπιθαιο ἃ Ρ] ῖο, Ηἰδὶ. 
Ναῖ. 11, 80: τασδῃιίογοα οἵ ποὶδ ὑγῸ» 
Ῥἱμ 41.185 ΘΏΔΙΓΑΓΘ ἸΟΏβιπὶ οϑδοὶ, διιζ68. 

οομἴο ἐν ἰδ Ὠι 6 ΓΟ. 
01. Εαϊβο ρμίδωο δὰ Επιρηνγδῖθπι ἀ6- 

δἰβηδῖιγ ἃ Νοϑῖγο μυβηᾶ ἰδῖδ, φιδπὶ ἀοοοὶ 
Ἠεγοαοίυ5 ποιὰ ργοοι! ἃ Εἰ α δ ἢ 5 6886 
σομληγβϑδτη. (υι0, ἰδογοϊονὶδ ᾿οοῖ, Ποἢ 

ἴδτηδη ἐπ ροΥ1π δἰ ιὶπὶ δὰ ῬοΓβὰ5 ἰγδἢ5- 
(1, δοὶ ροϑὶ Αβιγαρὶδ ἀδηνιηι οἱ ὕγα- 
ΧΑΡῚς πιογίοπι, αιϊΐθι8 νἱάδιιν ἱπίογθα 
ΤΟΓΙΠῚ δι χπιδπὶ νοὶ Γαβὶτ πὶ οοΥ[ ΠΟΙΏΘἢ 
Το χυιΐίλ86 ὕγτγυ, δἰ νι. μδγοοιϑ. [6 
Μοάοτιιπι οἱ Ῥειβαγιιπὶ ἀπ δρυὶ Οτγθοοῦ 
σοηζιιδα τ ΉΔ6ΓΟ ποιπίῃδ, ρΓδεδου τ ροδὶ 
διἰνοιῖιπι θαι Μοάὶ, Μοιβὶοονιη, υἱ 

πὶ νοσδῦδηϊ, ὑδ ̓ οτι πὶ διιοίου δ. 

80, «44. Θηιίαιι δεῖμα 8 ΦἘἸΏ κα! το 9 
ὀγυριίσινος. ἀπε ϊα οδὲ ἀοἤμνο., αυΐρρο 
«τὼ Ἰνϊδιογίασιιπὶ οὐἱρί πεῖ οἱ Ἰνοπιέπιιπι, 
δδ ἴσαν (ἐν οοτιπι, πιοπηοτγίδπι με ϑοοάιμ. 
Μιυι τα5 115. [εἰὐδδο, κ0 6] τΟπηρνονῖμαι ἰῃον 

ψὰ ἢΠἘ}ἐὃς αἰνῖϑθαβ, {πὸ .556}} ῬΌΙΪΟΒΙ. Νοίδη- 
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ἀυδ νοτὸ μὲς ἰοσι8, 4υῖα νον ἀμ 
Οχ 5115 τηοηϊδηὶ ἱξη}5 οἴπιν 5 δὰ ἴδι- 
Ρογὰ τείεττε Μϑάϊοὶθ δ6}}}8 ργορί πημᾶ, 
ΜΠυὰ νἀ] οοῖ φιιοὰ δῆπο δηῖς Ομ γϊβὶυπι 
41 νοὶ] 415 δες) 1856 ἰδσυηῖ, οὐ)π5 τηὸ- 
ΤΩΪηἶ ΡΓρ οοἰοτὶδ Ρὶηάδτιβ: δὰ αυοά 
οὔτ ΔἸ}, ᾿ἰσεῖ πηὸ νόγρο, Τμπογάϊ- 
ἰε5, 11. 11], 8} βπρι. Ιάθῃ πἰδϊογὶοι, 
014... Δ᾽ 1ογαπὶ ποῖδὶ ογυριίοηοπι, εἰθὶ 
σοξνϑπ, 4υρρα 5. Ρ6}}1 Ῥεϊοροπησβίδοὶ 
᾿οΙΏΡΟΓΆ., ΔΠΠ0Ὸ 425; 4υῶ πορὶ5 ΄ι!άεπι 
νἱἀοῖυν ταΐπι5 παϊο Ἰοοο σομνθηΐγα ΟὉ 
ΡΓΟΧΙ Δ πὶ ΧΟΓχὶς τι ΘΠ ΟΠ ΘΠ. 

82. Ογοϊοπεοιῃ ἰγθλοσε ἴεγτ οομξα5- 
5ΔΙῺ 6586 ΘΟΘΕῚῚ ἴα ροΓα δοάεπαυθ Υἱ- 
ἀεἰςοὶ πιοῖὰ φυο πα το β ἴῃ νἱοῖπα 
ἰηδυΐα δγιμαρεραῖ, γοοῖα ρυ65 6 515 γ]- 
19 γϑγθὶ5 οΟἸΠρὶ ρο856, π0}1ὰ ἰάπιοπ 
Θχειαηῖα ἢι}}18 Γαὶ Ἰηριηοτᾶ, (ετῖς ἴῃ 
ἸΩΔΓΟ ἀο)εοίδηλ 6566 ἐ᾿ πὶ ὈΓΡΘΏ,, Ἔχ 5010 
Ῥοοῖδ ἸΏ ΘΏΪΟ τηδηδυ ῖ, εἷ5ὶ {ΠΠ πὶ πιοΐαπι, 
ἢ ὃϊ, Ἰπυπάδιϊο πιδιῖβ σοπιΐϊαῖδ ο65ϊ. 

ΘΙ, 54. Με! 5 ἢ! ἀυο νϑῦδὺδ γοροσῖδ- 
Τδηΐυγ ἱπίγτα ροδὶ 96 : δίς δηϊπὶ ἰῃῖεῦ 
ΑἸΕΧΔΠΟΓῚ Γε8 βοβίδ5 8} 0406 ᾿υ.3585 βΟρἸ1- 
Ἰογαπι χηϊρταίϊομοθ, υἱἀδηϊυτν 8] 1θπο ἰοοο. 
Ροβιῖὶ. Ἠδουγτεηῖ ᾿ἰδγοὸ ΥἹΙ, 165, 54. 
"ἀοιησυς δυργα ἰοζοραηΐυν ἴῃ συ πὶ ΘΟΏ- 
ἔγδοῖϊ νϑγβιπι, δἀά τα ἈΟΠλδ᾽ ροΓ  ἴπΓεδ ΠιΘἢ- 
ιἰοπο, 1,364. ΑἸὰθδο οοξηῖεὶ Τογιυ Ἰδηο, 

50ΥΊ ΡΒ Ω ἀς ΡΔ]]ο, Κὶ 2 : « Ουυπι ἐπίεγ ἰπ- 
“«- 515 118 ᾽απὶ ἢ 6105, ΓΘΠΘ 54 Π118, 

« οἱ 5:0 116 πο πιδηάδχ. » ϑυπῖ δυῖθπι 
μιὰ ἀυθία εχ δηιϊχυίΐίογε οσᾶου]ο, οὐ}ν8 
οτρίποηι, 838|16πΔ ἀθ Ὠοῖο ᾿πδυΐα, νἱάς- 
Τὰ ΠΟΡΪ8 αἀἰνίπαᾶτα. Ναπι 4υϊπὶ ἱη 110 
ΡΕΠῚΣ Ρεϊοροπηδβίαςὶ, ἃπηο δπῖα (τ βίίιπι 
481, ἀοεσεηῖς ΤὨυσγάϊάς, 10. 1,5 8, 
να ]άς σοϊηπιοῖς [56 ηῖ νυ δὶ ΘΠ 65 ὑΓΟ- 
ἀϊσὶῖ5 φυδ ἴὰπι ἴθ μα ] συπν πα μΠΠθαη- 
ἴαγ, τηᾶρηι85 ΟΠ Οσα ΟΥ̓ΔΟΙΪΟΓΌ πὶ ταῖυπ- 
4υς ργονθηῖιβ, 6 {10 8|6 δδὶῖ ρταν 58ὶ- 
Τὴ ᾿ιἰϑιοτίοιι5 : Πολλὰ δὲ χρησμολόγοι 
ἦδον ἕν τε ταῖς μέλλονσι πολεμήσειν χαὶ 
ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. Ουυπὶ νότο Ὠοὶυ5, 
αὐ δηῖοα σγοάορδίαν ἐπηπιοῖδ εἴ “1 0- 
0115 ( τοϑῖδηῖαν Ἰὰ ΡΙπάδτγυϑ οἱ ΥἹγρΉ 5 εἴ 
ὅδποοδ, Θιιοὶ. Ναῖ. ΥἹ, ἈΦ 10), ἴυπο 
ΡΥ πλι ἰουγῖθ ἸΓΘΙΏΟΓΟ ΠΟΠΟΙιΙ558 [υ586ῖ, 
τπᾶρηὶ πος ρογίθηϊὶ ᾿π5ῖαν νἹβιπὶ οϑῖ, Ἰυχῖα 
οὐπχάριῃ διιοίογομι, 014. : Ἔτι δὲ Δήλος 
ἐκινήθη ὀλίγῳ πρὸ τούτων (ἰά ε5ῖ, πἰ5ὶ 
[ΑἸ] πιὰτ, ρϑῦϊο δηῖο [)6}}} ἐπ {Πππ|}, πρό- 

ΝΟΤΙΑΕ ἱ 

τερον οὕπω σεισθεῖσα ἀφ᾽ οὗ “Ἕλληνες 
μέμνηνται ἐλέγετο δὲ χαὶ ἐδόχει ἐπὶ 
τοῖς μέλλουσι γενήσεσθαι, γ᾽] 465 Δ χ]ἃ- 
τπι πηοητπὶ ογοδαϊαπι ἤάδπὶ ναι!οἰηἱ 5 
δ Δ) οἴδπι : εἰπηυϊ, φιιοὰ πδοδ886 γαῖ, βυγ- 

θθηΐο5 ὑπ φὰς πόνος νἂῖθβ : υἱχ ἱρίτηιγ 
βεγὶ ροῖυϊῖ, υὶμ ἀθ θεῖο ἱγειμείδοϊδ 
ΔἰΙχυοά ἴθης εἀδγεῖυῦΓ οτδσουϊα, ποῦ 
δηῖοδ, φυυπὶ ἰά ἐτηροβδὲὴϊα ογεἀογοῖυγ. 
(ΔἸ πιδοῦυ5 οογῖα μος Ὑδίοιηϊυλ πο- 
Ταϊ, χυυπὶ δου ρεγεῖ, ἤγπιη. ἴῃ Ὠεὶ. 58 : 
Οὕνεχεν οὐχέτ᾽ ἄδηλος ἐπέπλεες, χ. τ. λ. 

ὕΒΙ νοβιϊ σία ἀϑηοϑοῖὶβ ΠΑΓΟΏΥΙΩΪ, Δῆλος 
ἄδηλος, ογπαιηοηῖὶ ᾶπι ΟἰἸηλ ἐπ Ογδου ο 
εἴ δάἀδρὶ!5 Ἔχ υΐϊβιτὶ, δίουϊ ἀρυὰ ῃ05 Βο- 
ἀϊδαυο. δοὰ μας οὔιπῖα ἀς θεῖο; πΙ}}} 
Βδοίδηιβ ἀθ ὅαϊνο ᾿πυθη πλ}5, οὐὐ05 ἔπ 

Βουλὴ ᾿υ3ϊῖ ΡΑΥΊΕΥ [6155 ναῖθ5. Τογι δι 
ῬδΓΟΠΥ8Π) ᾿ἷ5 Δ ἰἀϊατι, Ῥώμη ῥύμη, 
Πλυ}]ὺ ΓΘΟΟΠΈΟΓΕΙΣ 6586 Οἱ ν15 μαϊεῖ, εἴ 
νἱάς ποῖ. αὰ ΠῚ, 864. 

106. Νοη 1,δοάϊοοθαπη χηοάο, 56 ἴο- 
ἴλπ| δδπ Το Οποῖη 48 ἰυχῖα ἰγουπι 
βΒυνίυπι εἰ φια χὰ Μιεαδπάγυπι μογ- 
τἰσιταγ, ΟΓΕΌΓ]8. ἴογτο ἸΓΘΙΠΟΣΊΡυ5. Οὔπο- 
χίδιηῃ 6856 ἀοςοὶ ἀϊυ ας δηῖθδ [0}596 ΤΏ0Π- 
δῖγαῖ. μἰδιογδτυπιὶ Ἔχ Πρ] 5 ϑίγαρθο, ἢ. 
ΧΙῚ, γμαρ. 518, 8544. Μιηΐπια δυΐειῃ ἀυ- 
θυ οϑῖ, Του [581 π|δπὶ ἴα 4 ἢδα 
δΙΡΥΠΙΠα 5 γα δείιν, ΕΠδτὰ ᾿π 16} Πρ] ο]8- 
ὦδπι 4υ8 1,Δοάϊεεα 80" Νεοῆθ ὄνδῦβα 
εδι, Ταοῖϊ. Αηπαὶ. ΧΙΥ͂, ὁ 21 : « Εοάδῃι 

«ΔΏΩΟ [ροδὶ ἢν. 61), εχ ]]υπτῖθυ5 
« Α5|6 υγϑΐὶρυβ, 1,.δοάίςοδ ᾿ἰΓοΙΏΟΓΟ ἴσγγε 
α ΡΓΟΪάᾶμδθα., πυ}}]ὸ ἃ πο}"}5 τεηιθῦϊο ῃγο- 
« ῬΓΠ5 ΟΡ ταν]. » ρθη Θη πὶ υγὺ5 
11 ἑυἱξ οἱ ἀἶνεθ, χαυπὶ Ηϊογοπβ οἱ Ρο- 
Ἰοηοηβ ἀοηβ, ἃ ϑ'ΓΑΌΟΠΟ πηριοσγδῖϊβ, 
Ιος. βδιιρτγα ἀϊοεῖ.. ἴυπὶ ργαϑογ πὶ 501} υθ6Γ- 
Γαΐ ντϊυϊο, ποϊδηϊθ φοάδηι σοοργαρθο, 
101 4.,.ὄ φι οδῃ νεὶ μᾶς 5018 δυάς σοίογὶς 
Ῥῃγγρίς ὑγθιθυ5, δχοθρία Αρᾶπιθα, δη- 
ἰδροηϊῖ, μᾶρ. 510, Ἔχῖσ. (οἴ αρϑαπι δάση 
6 ΓᾺὈΣΠ18 διι15 Οχϑῖὶ 1556. ποη Ἰδοεῖξις 

ἸΩ0410 ἰαβιδίιν, 564 εἴ δΙὈΥ}}15ῖδ σοηῆγ- 
τωδῖ ἢος οπι 8} Πϊο : Στήσει δὲ πάλιν 
πόλιν εὐρνάγνιαν. ὕπΠἡ4ὺ6 ἰαπῖα υγθὶν 
ΠΔΙδμ δῖα, αυδηϊυπν!8 οἷἴο τερᾶσγαῖδ, 
δάδθο οοτηπηοῖ ἰυδγαιῖ Ποιηϊπιπι ἴῃς 
Υἱν πη πὶ πη ηἴ6 5 αἴ ΠΟῊ 86 πα] 6}115 Γαὶ 
Ἰηοιοσὶᾶ σοοιγγαῖ ἰῃ ποδί 5 ἢ Γ]5., 1 
οι }Π, 411, οἱ Υ, 289. 

119, 54. Νοῖὸ Αὐτο τγδῖυ5, 4 691, Νά- 



ΑὮὉ ΠΙΒΗΌΜ ΙΝ. 

ΤῸ 50} ἐχίγεϊηδ τουπάϊΐ ᾿οπηροτα τεάϊτυσγιι8 
εἰ ΑΕ Βνίβεϊ, δϑον 5βῖτη 1115 Ὠυτηδηὶ 56- 
ὨΘΥῚ5 ΠΟ5115, ραγῖθ8 δοϊυτιιβ, πθὩς ῬΓΙΠΊυΩλ 

ἰπ ΙΒ. 1 πὶ8 Ῥγρηυπίαίυν. Ὑοσιπι μδο 
ΟΡίπίο ἰδπὶ ἃ ργίπιο βου 0 ταλχϊπιθαυθ 
ῬΓΐπιδβ ρεγϑαουτοια [οηρογίδιι5 ρυά 
ΟὨγΙβ [8 Π05 ἱπνδ)υογαῖ, οχ β: "δ ηἴ65 ΟΥι- 
ἀεἰθ ἰδιυὰ Νεγοηῖβ οἀϊεῖαη, 400 ἱρδὶ 
Ῥγοβοτ Βορδηΐον, ᾿π ἰυπα εἴ 4αδδὶ ργα]υ- 
ἀΐαπη 6556. ὉΠ ΕἸ πηατυτα οδἰ δι ἰδίυτη 4υδ 
50} τουπάϊ ἤπαπι, ργοχίπηα ἐπὶ χυΐάεπι 
ἐχ Ομ γί3:} ργασιοιϊοηα δβιϊυγυπι, 6χ- 
βρεεϊδρδπῖυν, Νου οὔ βοιγο Δ] δὰ ἰδἴδτα 
ΟρΙἰομποῖα ἄϊνιβ Ραμΐυ5, ορὶδῖ. ΠΠ δὰ 
ΤΒοββδίοη. οᾶρ. 2, φυδιηνὶς ἰδὲ ΝΕΤΌΠΟΙα 
ἴρϑυπὶ ἀεβίρπδγα ἴδοι ἀΐθης, ΟὉ οου]ο5 ν ΓῸ 
να] ἰπ πιθηῖα ΠάΡεη5 Πδη16}15 Ῥγορἢοιδδ, 
ἐΔρΡ. 1, ν. 25, ἀβ ΘΧβθογδΌ!}} ΕΥ̓ΤΆΠΏΟ 
ἘρΙρῆδηβ, ἀιθπὶ τα 0}11 ΟἹ ̓ πὶ Ἰηϊογργοῖθα 
οὔτι ΑἸ ΠΟ γιδῖο οοπήυάοτυπι, σαῃίαυδ 
εἴἴδθ πυὴς χυὶ σοπππάδηϊ, Νοαια 6χ- 
βὐϊποῖο ΝΟΓΟΠΘ οὐββανὶϊ, ἱπ|0 ταδρὶβ οτευϊῖ 
114 Νεγοηἷβ Ἔχϑρθοίαϊίο, αυΐδ δ Δ} οἦιι5 
οδιῖα Ἰποσοδαῖδ ποὸπ ἀρυὰ (τ δἰδηο5 πιο- 
ἀρ, 568 εἰΐατῃ ἀρὰ σοπῖ 1165, 65 Ρ0.5 ὅ.16- 
ἴοπ!ο οἱ Ταδοῖῖο οἱ Ὀίομθ, ΓΌΠΙΟΣΡ δάθ- 
ϑροῖυ5 αυϊάοπι, 56 νυ ρα) βίη β, υἱ- 
ψΕΤα ᾿ϑἴατῃ οἴ ΔΙῚ σ Ὁ] (1 ῬΑγΙ Πα ρ] οί φαα 
ογϑάθρδηῖ) ἸδιΠᾶγα, ἱπάδ γϑάϊταγιιτ ἴῃ 
Ἀοπιδηΐ ἐπιρεγῖ! οχὶτπιπι. ως εἱ συ. 
εὐχῆαιθ δάνογδι ΝΟΓΟΏΘΠ, ΘΧΟΟρΡ ΤῈ 
Ῥοϊιοταῖ σοσηηθπθ οὐχ, σΟΓΙΔ 11 πὶ οὐπὶ 
ὉΠ γ 518 η15 ἀπιρὶοχὶ διαὶ δυάὶ, τ δ 915- 

5: πὶ συΐρρα Νογοι 5 ΘΠ ΟΥἾ Ὁ : ὩΔ ΠῚ ΘἸ1Π} 
ται] το θ} 015 αιιὰπιὶ Ὑαϑραβίδπυπὶ δυὶ Τὶ» 
ἴυπη, (υἱά ΠΕ! πὶ 4} ἰῃ80. }1|551:5 ἱρ- 
5᾽ ΞΘ Δ150}}0118 σαθῖυπὶ ἰυσγαῖ, Ἔνοτβο- 
ΤΟΙ 51:Ὲ σ6Π 115, 5ι18 ὉΓ[}15, δι! αι το ρὲ 
ΡΒ γα δηῖγ. Ηΐπο ἰπ ΒΘ: .}}}π18 5ῖνα 
Ομ τοις εἰνα δυδεαῖοι: οτἰσὶηὶ8. τοάϊὶ 
σομἴϊπο ΝοΓΟ 5 ΑἸΠΟἢΓ 511 τπθπῖϊο, 

διίϊθο υἱ 6}05 Ὠἰϑἴογία ποη δἰυηάθ ροβϑὶῖ 
ΡΙεπ 15 δ τπθ! 8 δα ϊδεὶ ιᾶπὶ ὃχ ἢ 
ἸΟ51Ὁ18 ΠαΙΤηΠΡι.5. Ῥ]Τα, Πἰδὶ ροῖϊα8 
ομηἶᾷ αι ἀ6 ἰδῖα τὰ φιξτὶ ροςϑιιπῖ, μαῖα 
ἐχ ποβῖνὸ ἔχε. ΥἹ, ρματῖ. 1], σαρ. 16. 

128, 54. Ογργυπι ᾿πϑυ ]8πὶ ἰοΥΓο Π|0- 
τ|0υ.5 ἜΧροϑβιῖδπι 56 ΡΟ Γ [υἷ556., 1.1} πα Πς 
αβῖ, ἰοδίαϊαγ ϑβιθοα, δρὶϑῖ. ΧΕΙ : « (γ- 
« Ῥγιπι, ἰηαιῖ, αυοῖϊθ8 νδϑίαν!! [γεθο 
« οἷαά653 χιοῖϊθϑ 'π 86 Ῥαρἤ 5 σογγι!ν 
Εἰ εἷς οὔϊηΐηο, (ιυρδῖ. παῖ. ΥἹ, ὶ 26, 
γοΘρΙοἴθ5. 116 ιΠἀοπὶ, τ ν με οίαν, δὰ 
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Θᾶπὶ οἰδάθμι χυὰ Ῥαρὶιοϑβ δὺ}" Αὐρυδῖο δἵ- 
διεῖδ γαῖ οἶσοᾶ διηυπὶ δπῖο Οἢγ. 15, ἀ6 

4υὰ το, ΠΙΥ͂, ὁ 28 : Παφίοις τε σεισ- 
μῷ πονήσασι χαὶ χρήματα ἐχαρίσατο 
χαὶ ἐὴν πόλιν Αὐγούσταν χαλεῖν χατὰ 
δόγμα ἐπέτρεψε. δε Νορῖον 4]}υἀϊῖ ρμο- 
{5 δὰ ἱτπηπιδηδπὶ ἸΓΘΙΠΟΓΘΙΙ, {10 ρ:δ 
ἀοἰεῖα ἔπ δὰ ἰηϑυΐα,, Ὑαϑραϑίδπο τοσυπι 
δ. ΤΩΤΉΔΤα ἰθηδμΐθ, οἶγοᾶ δηπυτὰ ΟΝ τ ϑιὶ 
11, ὙΊΡὺ5 ἀγθῖθυ5β ἀο)οοῖἶ5, Ἰυχῖδ Ετ56- 
θὲυμα ῃ ΘΒ του. : Ἐν Κύπρῳ τρεῖς πόλεις 

σεισμῷ κατεστρώθησαν. Ἠδλτιιπι ὑγθίυσα 
ἀυδβ υπς ἃ β΄ γ}1 ἀϊδοίπηιβ, δδϑυδ 
ΤΩΆΧΙΤΩΔΒ, ϑ]Ατηϊηᾶ οἱ Ῥαρμυμ : ἰογ ἴδηι 
ὭΘΙΔΟ ἀοουϊῖ. ϑοίτηιδ δυυϊοθηι ται} 185 Π6- 
406 βρογποηάδβα ἰῇ δᾶ ἰηϑια ἴι:1536, οἰπὶ 
Ῥοπιροηΐυβ Μοῖδ ἴγεβ ἴδυϊιτη ποτηϊηδῖ, 
δδἰδπῖπα, Ῥαρθυτῃ οἱ Ῥα!ρμαΐυπι : δὰ 
ὼς ἰογια εαὶ συδπὶ φυσι πηι ὃ 

180, 544. Ὠῖχίτοαβ Βυὶς ᾿Υ͂ ΠΠΡτο, 5ΐ- 
ΒΥΠῈποσγυμ ΟΠ τ ϑἰαποτυα δῖ πιᾶχὶ- 
1η0, ἴφια 'πά 6 8. ὈΥ}}1 15 οπιηΐθιι5 56! 6 ἢ- 
ἘΡθ5, σδυβδῖμ ΡὈΥΓΪπιάτῃ οἱ οτὶρίπεπι ἀδ- 
ἀ1556 γοβουὶ τποπί 5 ἰποδηάλιπι, φιιοὰ 8Δη- 
ΠΟ 19 οχαγβιῖ, φυοάχυς ἷς ἀρ ΓΕ 5516 
ποτ ογδῖυ. θ το σᾶδὰ αυδηΐιπη οπιδ ἴι16- 
τἱπὶ ῬδΓοιιβ5ῖε ΠΟΙ πὶ τδηἴθ5, ᾿Π0Π5- 
γαῖ ορμρίϊπα δῖο (ὑδβϑϑιυ8, ἰἰρτοὸ χΧΥ͂Ϊ, 
5. 28, Ουϊάπι Ἰφίζαγ ἴῃὰ ργουΐης 5 4υο- 
ηύε, οἵ ἰπ ΦΕργρῖο, χὰο ποῃ τυπιοῦ ἴδη- ἢ 
ἴππι,, 564 'ρ56 οἰπὶβ οχ 1}}0 ἰῃοθηάίο 41}8- 
ἴιι8 ροΓΒ ΡΟ ἃ}0 δοάσια Ὠίοπα, 014. : 
Τοσαύτη γὰρ ἡ πᾶσα χόνις ἐγένετο, ὧστ᾽ 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἦλθε μὲν καὶ ἐς Ἀφριχὴν καὶ 
Συρίαν καὶ ἐς Αἴγυπτον. ἴπ ΦΕργρῖο ἂυ- 
ἴεπιὶ ΠΟΙ ΠΟῖΟ5 ᾿δπὶ ΤΟρογὶὶ Ζυάοσγιαι 
εἴ ΟΠ τἰβι πον πὶ δ ηΐ πιο 8 ΘχϑροοϊΔ 6 
ῬΓΟΡΙ Π4ι} ΓΟΓΌ πὶ ἢ18 (Ὑἱάδ ΒΌΡΓα,, ποῖ. 
δἀ 119), ευἱ εἰδάε5 ἰδῖα ργῖγα νἱ ἀθθα- 
ἴὰγ. δε τηδρὶβ δὰ ποδῖγϑ) ΓΕΠῚ δοοραϊῖ 
ΡΙυΐάτο 5, δΙΡΥ  πιπὰ αὐ ἴδηαυδπὶ ϑ5ὶ- 
ΒΥ] ὰπὶ ἀδ δὰ Γὰ οἰϊδῃ5 ΟΓδου πὶ ἀϊιο- 
θὺ5 Ἰοοὶβ., ἃς γα ἀθ ῬυΓ 8 Οτδς. 
ἴοπι. Υ11, γᾶ. δ06, εἀ. Ἀεῖδκ. : Ταῦτα 
δὲ τὰ πρόσφατα χαὶ νέα πάθη περί τε 
Κύμην καὶ Δικαιάρχειαν, οὐχ ὑμνούμενα 
πάλαι καὶ ἀδόμενα διὰ τῶν Σιδυλλείων ὁ 
χρόνος ὥσπερ ὠφείλων ἀποδέδωχεν, ἐχρή- 
ξεις πυρὸς ὀρείου, κ. τ. λ.; [τογυτ 46 
ἂς ϑεγᾷ Νυπιη}5 νϊηἀϊοῖα,, ἴομῃ. 11]. 
Ρᾶσ. 210: "Ἔλεγε δὲ ὁ δαίμων τὴν φω- 
νὴν εἶναι Σιθύλλης.. Καὶ βραχέα κατή- 
χουσεν, ὧν ἣν τὸ περὶ τὸ Πέσθιον ὄρος 
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καὶ τὴν Δικαιαρχείας ὑπὸ πυρὸς φθορὰν 
γενησομένην, χ. τ. λ. ἰδῖιαὰ ἀ6 Οὐπιδ 
ἢ] 18 δς ἀς Ὠοιαγομῖα (Ῥαϊθο}15), δῃ)- 
βαθὺ ἰρῇε πηοηῖΐδηο ρογὶ 15, ογδου απι, 
ἴῃ ΤῈ ἴδῃ ΓΕΟΘΏΪ ἀρογία γθοθηβ, Ρ] υἱδΓ. 
σἢο νοῖιδ 6586 Υἱβ11Π ΤΓΑΓΘΙΊΌΥ, Ὠ 15] 56}- 
ΤΘΠλ1}8 σγάνθιῃ αἴ βαρ  δηἴΕ 1} ΥἱΓυ πὶ, β8ξδρ6, 
αἱ δηϊαυο8 βίεγοβαια,, δουπιὶηδ στ 0 
σδγα586. ΝΟ 5 ἃ πιαχίπια ποϊδηῃ υγῃ, 
ΟῚ ΥΘΟΘΠΒ τηρο, 5εὰ μδυὰ ἀα}}}6 ρτὸ- 
ἴδηυμ ἔιϊς56 ογδουξυτ : 400 χηδρὶδ ρδῖοϊ 
4υδπ) ξΓαν}8 {ΠΟΤ ΔΌΪΠΊΟΓΙΙΠλ ΘΟΙΏΠΙΟΙΪΟ 
αυς Ὡοη βοϊυπι ΟὨΓὶϑ ἰδηδ5, δὰ οἰϊδηι 
ΒΘ Ώ11|ε5 ὀχο ἀνογῖῖ 51:0γ}}4 8. 

1456. δλῃς ρμνεάϊοτομοπι ἀδ ορῖθι5 
᾿Αδδ τεδιτὰθηάῖς, 4υδηὶ ἀϊχίπιυς ποπηϊδὶ 
Ροδὶ ἀϊγερίδηι ἃ Ἀοπιδηῖ5 Αβίδη νϑηΐσγα 
ουϊφυδπι Ροϊυϊδθα ἰῇ τωθηΐθπι, ᾿ἰδρίπλιιβ 
7 βδιυρτα, δ6ἀ ἷπο ρῥγοίδοϊο ἰσγδηβὶδ- 
ἴδπι|, 1. 111, 8350, 544.. 08] νἱάδ ποῖ. 

161. Ουΐ νεγβιχὰ υμς ΒΥ ὰ ἀκ 
ΔΟΪαΠΙοὨΙθὰ5 ἰυἀαῖςῖθ, ποὰ ἀδ αρι!5π|0 
ομγιβιίδηο δοοὶρίοηάνπι οσοπϊοπάσηϊ, υἱ 
ΡΓξ ςοἰογ9 ἀοοι δβέσηι5 Εν] νι (116 φυ- 
ἄοτι Ες5: 5, δυἀφοταπι ἀ5566}}5, ἰδ μ4]- 
ποᾶ [ΓΊΡιι6η5, Ὠ:5ςογῖ. ραρ. 41), δὰ ᾿σθπὶ 
᾿ἴΤῸ πιοῖδλγο ποθὶ5 νἱἀδηΐυγ. Ουοηδιι 
οηΐπλ 86 η8ι δάάϊτιπ) οβϑοὶ ὅλον δέμας, 
Ὠἰδὶ ἀ6 ῥἰθπα ἱπηπιουβίομα Ὀδριϊδιηδὶὶ, 
8οΪῖα ἴυπο δρυὰ 115 πανὶ ΟΠ ιγιδιϊδηοβ, 
ΠΩ ἀρὰ δυάδοβ ποαι6.,, 1531 ἴα] !"πλιγ, 
ἃρυά 38:08, υϑιϊαῖα ἢ 

ΑὉὐὉ ΠΒΕΌΜΎ. 

1, 544. ἀοηβοητῖς ποδίδοιμι, μαι 58Π6 
800 ΟΓΘ, Υἱῦ ἀοςι!βδπιυβ ( ]65εγῖ. ῥδῇ. 
51, 544.; 6006, 544ᾳ.}) Ἀυης ρτγαπι 80} 
Απιοηίηΐ8δ 6856 8ογὶ ρίυπι, ΡΓΘῖΟΡ πος 
᾿ἈΠΊΘῊ ὈΓΙΠΊΟΓΟΒ ἴ,1} νογϑιιβ, οὐ ͵ υ5 ὀχοορῖϊο- 
Πὶδ5 Οδιιβδ τι Π}|4π|ὶ αἴογι Ἰἀοηδδμ. ᾿πλτλ0 
ἸΔῊΠ 6ϑἴυπι οδὶ ἢ 18 σα) θςῖῖ8 ναὶ ροθιμγᾶ 
ὀχόγάϊο οαγὶτγυῦμλ νοὶ Θχόσά 1 - 
τηδίθ. ()οά 51 φυϊὰ ἀἸδου  Πη1η15 ῥσίηλοβ 
ῃἴον εἴ 864ιι6ηἴθ5 ὙΘΓΒ8 Δηϊτ Δάν ΓΊΟΓΟ 
5:01 Υἱ808 δϑῖ ΥἹν οἰάγυβ, ἰά 80]1 τηδίθγ! 
ἀγὶθασμάσπι. Ναὶ τιδαὰ6 δὰ 52 πιοάθ5- 
ιἴι|5 ἃς ἴυ {15 παρα ροαῖα ποβῖογ, ἢ]5ῖο- 

γα ἰδχυδτ δάἀπιπίσι!]ο υἱθη5 : ροβῖθαᾶ 
11ὁ ἀοποϊοπῖο ]οτο, δυάδοϊον 56 ᾿π ἔι- 
τὐγΌτ σΟΠ οἷο, οὔδ00 51:121}1}8. αι "δαιι- 
᾿υπὶ ῃτο) σοί. 

28. Ἰπορίδ 1στὶ Βοχμαπογι ᾿δοϊα!οηὶ 

ΝΟΤΕΕ 

ἀς Βαργίοῃβ δι} Τί εσίο ἀοιηίία, ηπρ 
οἱ ἰἶρδτο ΠῚ, 884, ποιϊανιπιι5 ἰδτα, οἷ ΓυΓς- 

δὺ5 ΠΡτὸ ΧΙ, 41, ποϊδθίγηυβ, Ὠδαυλαφυδηι 
5 ρυϊδηίυν Ἰιϊδιοσιοὶ. ϑοίπιυδ ἰάπηεη 18 Ἐν 
5} ῬΓΐπ 5 Πρ γα οσῖρυ8 συ ρεΓθίδιι Βο- 
ΤΩΔΠᾶτα , ἰϊοοϊδηίοπι ἰοῖϊϊδ ΟΥ̓ΡΙ5 'πηρ6- 
τίυσι, Δ᾽ υἶ556 νοΐυπ ᾿ἰἸυὰ {Πᾶπῖαι 6 5ροπι, 
1ϊὰ υἱ οἰαπεῖσα εἰδιἰ8 ροεῖϑ Ὀ]θηὶ διῖ ἴἃ- 
1ρου8 δυξυτγὶϊδ. θὲ Ῥαγι ἰδ δηϊτὰ υἱςῖ5- 
ςΘ:α 5 ξὸρα δρὶϊ Ἠογδιϊυβ., δου γεϑρί- 
εἷῖ Ὑἱγα 5 ̓ρε6, Ξη. ΥἹΙ, 606, εἰ 
Ιλισδηυδ, 1, 10: 
Ουυχπιαιῖιο δα ρεῖθρα ἰογεὶ Βα γίοῃ βρο  δἢ- 
Αυβοι 5, ἀδ ἱγορεὶ5 
δὲ νἱχ διϊδάνογ ουλάυπι ΒΑΡΎ ]Οπἃ ποῖ 
1Π|8πὶ 6856 δηϊ4υδηι. 8601 πονᾶπι, (ε65:- 
ῬΒομία ποπιρα Ῥαγιβογυῖι τορίδτι, 4085 
ΒΑ Υ]οὨἶβ ποι βἰδίυπι 040, 564 εἴ δριάὰ 
Ῥοδίας βοΐβθῃ οσοιρανογαῖ, 'ρβᾶ Θοβθῃ- 
ἴθ πιοῖτὶ πεοορεαϊο. Ηξος ροσίδγιαι οἰ 
νυϊσὶ νοῖδ : δεὰ τῷδ] υἱῖ ράσθπι οὐπὶ 1|18 
ξεπῖα Αὐυξυβῖυδ, Ουὐ)8 δι οορβθο 65 ἴῃ 
εοάδπῃ σομ 5: 110 δ ηβοσαηὶ ᾿δαιο δά Ττα- 
δὶ ᾿οπροτγα. θαυ ἴάπηδη οεἶγοα ἅπη, 85 
μευ ον! ]α ἰηῖοῦ Ῥαγῖμος οχδγβιβϑοῖ, 
Βομιδηυβ ἰῃ ϑγτίδ ἰεραῖυδ, 1.. Ὑ}16}}1υδ, 
ὑπὺπὶ 6 σοταροι τυ δά)ινιῖ, οὐμχαθ 
οὔτ « ΤΌΡΟτα Ἰοφίομυπι οἱ δοο ΟΥΌΠὶ » ( 56 
Ἰδοῖϊυδ, Ηἰδι. ΥΙ, ἢ 81) δὰ δυὰ σοξῃᾶ 
Γεάυχὶῖ; ἀϊοογα ποϊυσηυβ «ἴῃ διιἃ ΓοξΏδ », 
4υἱὰ ΕἸΡὨγαίοπι ἰὨ} 1580. (δε58 15 ἸΓΔΏΒΡΤΟ- 
ἀϊ ποῦ δυβι8 οβϑῖ. Μιηῖπια νερὸ ἀυδίυπι, 
Ἀοπιδηο5, ἰῃ ΕᾺῸΡΉ ται τῖρα βἰδηῖοβ, 0}0]1- 
ἴογ 58 16 πὶ Δ ἘΠ Τυδπὶ ΒΑΡΎ] ΟΩΔ ΟσςΌρα5386, 
τυΐηῖ5 ͵ᾶπὶ ἴυης Ορρἰεἴδπι εἴ μ᾽ θυ, 
Ῥϑιυιςοὶβ 'Π00}15 86 μ]εγίϑαιθ δυάεῖθ. [ηἀ6 
Αἰ ιιδιι5 ΡῈ. οσοϊἀοηΐοαη τυσηον εἰ δάυ- 
ἰαϊΐοπα δυοῖυβ, Βαυγίουα 5» Τιθογίο 
οαρίαμη, 40 6Ππὶ ΓΙΠΊΟΓΘΙ. διιοῖοῦ ἢἰς ]}- 
"γι Υ ἰάθχας ἴογεῖ! ΠΟΥ ραγιὶβ ἰΘΓΊ 5, 
ἐχ νυϊρὶ Βά6., δάπιϑιῖ; 6ὁχ ἰρ5}1:5 δυῖοπι 
Βάο, βογ ρου πιοάο οἰϊαῖυ5 ᾿ἰυτὶ ΧΙ]. Με- 

105. δος ναϊϊοϊηϊυτα ῃγοάποίυπι ἔπ !58εῖ 
δὰ Ττα)δηὶ ἰδῦρογα., οὐιι5 ἴῃ ΟΥΙδμῖο τ 
ὀχροάϊοηο5 οχμηΐθιις ποῖδ διιηῖ. Ειδπὶ 
5.0} Μ. Αὐγοϊῖο εἰυδαυς ἔγαῖγε ἴ.. θγο, 
Ανϊάϊυκ (αβ505 γεγὶ δυπρίοἱ 5 ϑα]ευοΐδηι 
οἱ Οἰοορμουῖα σορὶῖ. δι θα5 Ῥασγι βοτισι 
τορίαβ : θίο χΧΧΙῚ, καὶ 2. θὲ ϑεριιπὶὶ 
ΘΘΥΟΣΙ νἹΟἴΟΓΙΙ8, 4.88 ΝΟΒΙΟΓ σΟΡΠΟΒΟΟΓΟ 
ἢθη ΡΟΙιϊ, ᾿ἰοαυϊ ἤὰῆς θΓΡΓΟΡΟΣΙ πὶ 
Οὐδεῖ. 

δὲ, Ὠς Ιδἰμπιο Οουη!]}ο ἃ Νοόγοῦς 
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γεγίοάϊ εαρὶο δρίτην ἴῃ 51:0.}} πὶ ποη 
8εοὶ οἱ ἴῃ μος ἱρδὸ ᾿ἰἶῦτο, 215. 244., 
πρὶ υἱάς ποῖ. ᾿,βοϊομο λύθρῳ τε πα- 
λάξει, ἀϊι ἃ οὐϊτοτῖ θυ τιιδίτα αυδϑιίαπι, 

ἃ πορὶβ ῥτὶ πιὶα εχ ᾿ἰἴθτοὸ ΧΙ], 84, τοβιϊτυ- 
ἴδπι, ΟἸΐπὶ Ὠ05 τυ ρα γὶ 56 η50 ἱπίετργεῖδιὶ 
βαταιβ ἐχ ίοῃς βεὶ ΧΙΡὨΙ Ν Ὦπο, {Χ1}Π], 
ς 16, παυτδηῖς 50} ἰοβϑβοταπι δδοῖα ρει γὶβ 
ἐει}5. Γθτλ ἰπουδ8 ἤαχιιπὶ ΤΩΔΠ 8556 
δαησυϊηὶς : Αἷμά τε γὰρ τοῖς πρώτοις 
ἀἁψαμένοις τῆς γῆς ἀνέθλυσεν. ἡ υδησυδπι, 
τουϊδῖα τηθηϊ6, ΠΌΠΟ ΨΟΓΟΣΏΓ Π6 5ΔΏΡ}8 
Ροϊΐζυα ἰηι6} σευ 61 οδριϊνογυπι δὰ 
1Π]υἀ ορυ5 υἱ εἰ 0011. 115 μεσ γδοίοσυπι, 
δαάαοτυμ ργαβογιϊπι, ροϑῖδ δυο τ)8- 
χίπιο δεδι]υπι; χαογυμπι 56χ πη] 60, 

δὰ Ἰτηογΐοτη, ταΐδθα γείογι 7086- 
Ῥδυ ἀς ΒΕ]. πα. 1Π|, σἀρ. 10. 

88. Ἰ᾿πίδπάυ βάνογϑιι Τ τυ ἀὁ ΡδΓ- 
γΥἱοϊἀϊο τυπιοῦ, 406πὶ ἴατησιι ἢ νυ κυ 
βεγρδίθϑβα ἰεϑὲ}8 οδἱ Ὠ10 56εῖ ΠΟ 5 6χ- 
Ἄσετρίοσς ΧΡ ἡ] πιβ, ᾿ἰδ. ΟΧΥΤ, καὶ 11. 

48. Τιαϊδηυβ ρδῖγα ποὺ (]}5, βοὶ 
Ἡϊερδυβ εχ [18] 1οὰ Βεῖιοδ υτρα ἰυϊ: 
θδ:1υἰς γεγο ἃ 5:0 }}}}15ῖα πα ρτορτίθ ἀϊεῖυ, 
860 ῥτορῖον διιθαγιιπι Γαρίοπιπὶ σοπηιιΐ- 
ἰδίεπι. βοὺ: ζγορῖον τυϊχίδπλ Οα  ΠἸ ΡΘΓΟΤΌ πὶ 
οτξίποαι ; πιοηϊίνοριια ἀοίη6 ΟΡ ΤῈ ἴῃ 
Αἰπηθη!δ ζε51Δ3. 

51. Τταϑ δἰπειὶ ἱπρογαβθα Απιοπίηος, 
Ῥίυπι παρε εἰ Μ. Αὐτεϊυπὶ οἱ Ϊ,. Υ6- 
Ττῦπι ἡ! ΟΥΘΙη, οἴδὶ ΠΟ Π6Ί15 1510 Τὴδε 
οἱ ἰαρίάιτιπι 5βογιρίογιπι ἰοεἰπβοηίο ταίε ]- 
ἴωτ, ἴάπθδη σοι πη ΟΡ ΠΙΟΠς [81 δηϊὶ- 
πίτυς Ἰαπηχιια ἐρ515 ν᾽ να ηΈΡυ5 γοσορίσπι 
ἔαϊῖ, χαυ υἹάογεῖ 1{1π|8 δεν] σαϊζιβ υὑπυτὰ 
Αὐφυεῖυσι, ἀπο5 δεαγεβ, ἀἰνοτϑὶδ ΌῚ}}}5. 
δοὰ μαῦς Φ408}} γα, ΓΕΓΌΠΙ δυ ΠΊΠ}8 
ργββίἀθηῖοβ. Αἀδοχὺς ρᾶγιονεβ δα ρτὶ 
8δυπὶ προτὶ, υἱ δροϊοφεῖ (το δὶ, 
φυβί!οες ᾿ἰοεῖ δὰ δογυπὶ δευςοιογηδίοπι τοη- 
[υρίεηῖεα, τγῖρυ5 δἰπλ τὶ πείριριυ8. ᾿π- 
δΟΓ Ροτγοηῖ ΠΡ. 1105 δυ05, 01] νοὶ Ἔχ ρεγι πὶ 
{{ππ}}5 εοηϑῖδὶ. Αἰσυς εἴβὶ πο ἃρυὰ οπιηθ5 
576 νυυἱρλῖυ, ΟΠγιδιη 5 ἰδπηεπ εἰ 5 υ- 
ἀκπῖ8 ΠΡ η ἰδές ΔΟΟΘΡΙΙ5 1 ἰδῖε τη08, 
115 χα!άσπι οὐ βδπεῖδβ Αροσδίγρθθοδ τὸ - 
νεϊδιίομοβ, π γί 9406 νεγὸ οὐ Ὦδη}6 119 υγὸ- 
φμεῖιδε : αυϊθυς ἀπ ροθυ5 Ὑδῖ! οἱ Π1}5 8 5 πᾶ 
εἰ υἱυπιδ γόσιιπι οοηίυϑο ῬΓδάσ δῖ. 
Ροεῖ {τ σδρδ δδὺ ΓΓΙΔ ΠΟΓΠ8 ; ἢ ξο 8ι}- 
ἔσπ ἐογηυᾶ νυΐρυ5 ᾿ηεπδπι ἨΟΠΏΔη15 Ποη 
εἰυνεέδνιϊ [γ65 10505 6556 Δηϊοπίηος δ 21} 

96ὺ 

ἔπης τοζηδηίοα, ἰδηχῦδη Απεϊοξιτίβιο εἱ 
ὀχΐίτειαο τοσυπὶ ἢηΐ ργνΐοβ δἴαιδ ῃγοχῖὶ- 
τωο8. ἰβῖὰ νυἱρὶ ορίηΐο εχ δ᾽ Ὀ.}} πᾶ Ἰδὸ- 
τίομδ πιδϑὶβ τοδρίϑη|ιθ οἰυοςθι, 

52. δἰ 8 δογόογεπι ἰδοῖδὶ 86 δ. γ}}14 
ΘΙ 6 Ὠτίτ.δηι Δ᾽ οαυ ἑΓ. φαοάὰ δοὐ!οοὶ 
δΔηϊ αυϊδδὶπιδ πυτηϊηατι ἰγριϊοτγυπι .8- 
Βογδῖαγ, οὐλῈ5 ρθη ἐξ ἰγριίαςας τοὶὶ- 

ξἰομο5 εὐϊῖι δυ0 οοτηρίοοΐθης. ΕἾις γ γῸ 
ἀοδ ἰεπιρίτπι.. ἀς 410 εἰαϊΐῃ) ἀροῖατ, Π6 
ἀυβὶϊα ΜειβρὨ  οιπὶ 6856, ΄συοὶ φυΐάσπι 
Ὑ6} εχ ΒοΟ ἴρβο ᾿ἴβγο πηδβὶς πιδρίθχυβ 
σοηβίδὶῖ, ΟΡ, 451, 54., σοἸ οσαυΠπΓ οὰ 
δεάος ἴῃ ΝΠ σὶρα,, Δγεποδισα δὰ ἰἰτυ, 

ῬΓΟΡΕ ἰασυπι Αοδετγαπηιίοιπι : τα οτηπία 
ΜεΩρ αὶ 96}} οοηνυεπίυηῖ. 

92 (4). ἤυπο νεγδιιι, ργδις οχ οοά 
εἰ οἀὐά. Δρβεπῖδπι, ὀγυΐαιιδ ΠῸ6 6 οὐ ΐοδ 
ΒΒ) οι μδοῦ μ5. Ροτὶϑ σῃδὶβ, νΑΥδ ΟΠ 
δοιὰ γαξηηθηῖδ σοπιπδηϊα, πλβίοττιπι 
ἔτος. 1048, Καὶ 96, νϑ. 1ρ0ὶ ἀξπι Ἰαϊαὶ! οὕ 
βασι} 15 ΧΥΤῚ ν ΓΒ θ115 ΟΠΊ ΠΟ 60» 
ΤΌΡΙΙ5 οἵ πλὰ 1} 115. ποὺ φυ αυδπὶ δαπὶ δὰ 
νυϊφατεῖι ἰεχίυπι δϊογεηιίρυα, δά άϊο 
ἱδηΐυτα βοῃοἱο μυ]υδπιοά! : “ἑρμηνεία. 

Ἰδοὺ καὶ αὐτὴ [ἡ Σίόνλλα) τὸν Πέρσην 
λέγει ἔρχεσθαι σὺν τῷ Ἀντιχρίστῳ ἐκ τῶν 
δυσμῶν μολύνοντα αἵματι τὸν ἀέρα καὶ 
τὰ θυσιαστήρια [τείετοπάστῃ ἰος δὰ πα»- 
ρὰ βωμοῖς) σὺν πλήθει ψαμμαθίδων [εἰς] 
ὅμοιον ψάμμον" κχαὶ λέγει πᾶσαν τὴν 
γῆν θρηνεῖν τὴν βασιλείαν τών Ῥωμαίων, 

καὶ μετὰ τὸ ὑποστρέψαι τὸν Πέρσην ἀπὸ 
δυσμῶν καὶ ἔρχεσθαι εἷς τὴν ἁγίαν πόλιν 
σὺν τῷ ᾿Ἀντιχρίστῳ, καὶ μετὰ τὸ πᾶσαν 
τὴν γήν ἐρημῶσαι, χἀχεῖ καταργεῖσθαι 
ὑπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίον ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λέγει γὰρ προνομὴν 
ποιῆσαι [ἰὰ 651, ποιήσειν] εἷς τὴν ἁγίαν 
πόλιν τὸν Κύριον [[εξε τοῦ Κνρίον], καὶ 
κρίσιν δικαίαν [ Ξιιρ0}, ποιῆσαι δοι! ποιή- 
σειν τὸν Κύριον) ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ 
παρουσία. Ουμε8 εἷς. ἔεγθ νδγιΐ μορβεμηῖ : 
« [πιεγργείδιο. ἕκος ΒΡ γ}}8 ρμα νεηίθῃ- 
ἴδπὶ πυμ δὶ Ῥογεδα) [14 εδὶ, ῬαγεδΓΙ 
τεβεῖ) οὐ ΑΠιΟ γίδ9 ἃ} οσοϊάνηῖς 
[πεὲρὲ μοϑὲ οὐοϊδεηίεπιη ἀοηῖυπι εἴ 
Ἡοπιδηὶ Ὀγικείριι ἀοἰεἴδηι), ἱηἤοίεμίεπι 
Ἴγύογα δέτὰ  ἰαἶβο βεηδιὶ υοςία ἠέριος εἰ 
τα [4υδεέπαᾶπι 1}|88, 6 5ι146}], σι ἷῃ- 
ξεπῖ! πυπετο δευ; οορία ψαμαθίδων (εἰς 
Νολίονγ, ψαμαθηόν βἀνετθίυπη πα ἴη- 
{Προ η5., αυδπήσαπι δ Δι ὅμοιον ψάμ- 
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μον]. Αἀάϊι [810γ}1}4} ἴυπς οἴηθεπι ἴογ- 
ΤΆΪΩ ἱπιρογὶὶ Ἀοιμδηὶ ὁδδυπι ἀοἤοῖυγατι ; 
εἴ ροβῖ τοἀϊ τη Ῥεγϑι [560 Ῥογδι οἱ γα 15] 80 
οοοϊάδηϊο Ἰηρτοδϑυπιάια 6᾽5 ἐπ βδῃοῖδηι 
αγροῶι [ΗΠ ΓΟβΟ γπιᾶ } οαπὶ ΑΘ τοῖο. 
[ποῖὰ Βοος πιδχίπιε, 418 τοροπὶ Ῥογβδγυ πὶ 
ΑΠΠΙΟ τβῖο βοοϊυπλ ΠΟΙ ΘΙ Ό6 Ἰηδη8ι- 
ταν, πυϑ]υδπι δηἴοα ἰδοῖυπι αγαῖ]., πυης 

[Απιϊο γι βίαι ] ροβίχυδπ) ἴογταπι ἰοἰδτα 
ἴῃ 50} τυἀδΐη ον τογίογιι, δὲ [Η Ἰογοβοὶ γηαὶς 
80} 661} βηθῃ τορπὶ ἱπνεηῖυγαπι δά- 
νοπῖυ δοπιϊηὶ ποϑριγὶ δοϑὰ Ομ γιδιῖ. θιεῖϊ 
φαυΐρρε [510 0}1}] ναϑιαϊ!οθθα ἃ ᾿Π|ο 
ἔυϊυτατα υνοἷ5 δαποῖα [ποθὴ ΟὈβ] ἀἸΟΏ 6 πὶ 
ἰδπίυμι, χυοὰ δηῖοα στοά ορδίαγ]), οἱ ἴα 
ἀδιυπι μιἀϊοίυπι [5155 πιὰπὶ [56 νου δδὶ- 
ΤΑΌΓΔΖιΙ6 } ἰδοϊυτυπι Βοπληυ πὶ) τιΟΒἴ γα πὶ 
7οδυμ ἴῃ δοουπάο 800 δάνεηϊι.» [ἃ 465 

- βἰπὶτ στεουπι ἰδ 5. ο] οπ., ἴῃ αι ἴα]8ἃ 
τυϊῖδ., δρβυτάδ δῖσχιια ἱπορία, χυβράδῃ, 
ἴδῃ πονὰ οἷ, τἰΈ ν᾽ ἀθηϊΓ, 6 ΠΟΙ Π6Π- 
ἰἁτῖο δ]ίχυο ρἰεμίογε στανίογθαιε ἀδϑιπι- 
Ρὶδ : Ζυᾶτα ποῆ ομππίηο περὶ βεπάδ, βοὰ 
δὰ γο58 Αι  Γιστὶ πλε] 85 ΠΟΡΠΟΒΟΘΠ 85, 
Ἰοσοδάια Ὠοπηυϊΐοβ Βυλὰ5 ργαεῖρυς Πἰδ τὶ 
ἐχρίδηδιιάοβ, ἔογίαϑ86 ποὴ ἐπι} 18. 

119. Ριϊαπατα, οὑπὶ 8}}}5. συ θυβάδηι 
Αβἰῷς. Μίποῦῖβ ὑτρὶριβ. ἴογτε ἰγθίθογα 
οοηουββᾶτη πηοιπογαὶ Εβο ἷπ5 δὰ δῃ- 
πῦπι ΤΓαΐδηὶ οοἴάνιπι, τηοπβίγδηϊα Ορδ. 
ἴω βομϑὰϊβ ἱπεά. 

121. θὲ 1μεδῦο 5:πη}}1ἃ υἱάθ νδι]οἱηῖα 
ἰηΐτα, 804, 544., εἱ ΠΠ], 844. ΝΟΙ᾿ ἴάτλει 

ἰοστῶ τοοΐιτλ ἐπι Πἶροτο, χυθπὶ τεΐετὶ 
Ατίβιιἀθβ, ϑϑσια. 586. ΠΠ], ρᾶρ. 491, δά. 
ὈὨιηά.. 580} Μ. Αὐτοϊῖο ἀδορ!ογαῖιτη, 8 η110 
118, 564 αἰΐυπι ρᾶυΐο δηϊθτίογοτα, δ0Ὁ 

Ρίο τἱἀοεδῖ : πιδῖυπὶ, αἱ )4πὶ ἀἰχίπηυδ, 
ἴῃ Αβία ἰγευθηβ. 

125, 344. δε γοῖα ἴοεττα πλοῖ!θιι5 Ππ]8- 
τίθηυο δχυπάδιϊοη!)ου5 ρπα οὔτγιῖα 50} 
Νεζοῦθ, οἱ χυϊάδπι υἱ τ πιὸ 6}5 ΔΠΠΟ, 

(ο5ιὶ9 οϑὲ Ὁ1ο (δϑβριυβ. ἢ. 1Χ11}, καὶ 26, 
εἀ. ϑῖυγζ : Ἐκ τῆς Αἰγύπτον ἐπαναχω- 
ρήσασα ἐπὶ πολὺ ἣ θάλασσα μέρος μέγισ- 
τον τῆς Λυχίας κατέλαδε. ἤυς αυοσαχυα 

τείογοπάα αὐ ἀα Νίγτῖβ. πτρς υγοίδ, 
σδποραπῖυν ἀρυὰ πος ᾿ἰρτο ΙΥ͂, 109. 

188. Ὠοοι 5βίπο Ἐννα]άο ( Ὠ᾿ββογῖ. ρᾶρ. 
50, ποῖ. 1), παβεῖο 410 οδδι., ἰσόθεος φώς 
νογῖ ταν φομἑἰοἰιες 1 οί, ἰαπιχιαπὶ ἰσό- 
θεον φῶς Ἰεροτιῖ. 

150. ΠΠ10ς νεῦθο ὕμνησα τοβρ οἷ! ἀραγίς 

ΝΟΤᾺἅᾺ 

Ροοῖδ δὰ {τὶ ΠΠ] βαγίεβ δηιταχυίογοβ ἰῃ 
Ἰδυάοπι διἀδογυπι βογιρῖαδ : βίπηυϊ τετο 
᾿ηβοῖυ5 ουπιάδπι 86 ὑγοάϊϊ οὐπὶ ρἰδρίαγίο 
᾿θε 11, 9. 8, ἀυπὶ οεἴογδϑ ο)05 μθτὶ 
ῬδΓΐα5 1086 5ἰδὲ υἱπάϊοδῖ. 

154. [πιο]!ρε ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, 
δΠ0Ο 4συδτίο 860 ροδὲ ΒΏΠπΟβ ἴγὸβ : ΠΆΠι 
ΑΒΕ οσἰδίυση ἰγῈ8 δηη05 οὐπὶ απ.) 410 
βῖγα αἰπιϊάϊατι δηποτιτι ΒοΡάἀοϊηδάθμι 
τορηδίυτγυσι,, σομπϑῖδῃβ {11 ἰγϑα λ11ὸ ὈΓδο- 
ΒΟΥ αχ ἀροίδὶ. οδἂρ. 12, νυ. 4. [δὲ 
εηΐπι, ἰοοο ἸἸοεῖ ἀμῆο εἴ οὔδουτο, ἴαρα 
τ Ἰετ 8 (οο 6511} ἃ ἔλοϊ 6 δογρϑη!ὶς ( θ18- 
ΒΟΪ᾿, βἰνα, υἱ μἱεγίφυς ἱπιογργοῖδιὶ βυηῖ, 
ΑΘ γίβι}) ἴθαλριι5 μαρεῖ ἐϊα ἀεί πιῖυπι, 
χαιρὸν καὶ χαιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ. 
Τοίδπι γθῸ ΑΡροοδίγρϑθοβ ἀς ΑὨτοὨτιδῖο 
ἀοο ΓΙ Πᾶπὶ 86 ΡΟΣ Οὔ πιδηῖοδπι υ1566 ἃ 6- 
ἴατΊ ΠΡτῚ Βυ)5, δυάεξεο αυϊάοπι, δε π05- 
τοῖς Ορὶ Ἱοηἰὰ5 ποβίγισχια ᾿Πογὶδ ἰαυ "6 
Ἰπθποῖο, ἀΙχΊπηυ8 τὰ πόζα 6δῖ ἀυδίυτω. 
Θυᾶ ἀκ σα, δὶ ουἱϊ ποπάιϊιτα υἱάδϊυῦ τᾶ- 
Ὠἰΐεοῖδ, φυΐα μἷυγα πο νδοδὶ μὶς 4.856- 
ΤΟΓΟ, δάοδῖ νϑ᾽ πηι Εχουγβιιτλ ποϑῖγυιΥ!, 

ὉΠ πλιὰ π08 ἀ6 Αροοδ)γρϑὶ, σᾶρ. 383, εἰ 
ἀς ΑπῈ ΘΟ γιβῖο, σᾶρ. 16. 

181. Ργιίδλοη Ὠἷς τοσδῖυν Μοιρ ὶ5 οὉ 
οαΙεῦΓα8 1ῃ 68 ὑτῦ6 τε] ρίομοβ, ργαβογί αι 
γΈΓῸ 0)» Αρὶάἀϊ5 ογδοῦϊυπι τοὶ ἰδτηοβυπα, 
ἀδ φυο Ρ]ϊπιυβ, ὙΠ}, ἢ 46 : οοζποσιῖπο 
ἂρυά Νοβίγυπι ἃ θα] ρ 18 βιπορῖο, δτε- 
(0 Ἰριταν 110, ποῦ ρυρῖϊο, οἱ ἢυς δά- 
ἀυςσῖο ΠΟοη δχ σοπηπιηὶ υδιι, 56 οχ ροό- 
τίοο ἱπρεηῖο. Αἀάϊπυνγ οορποπιθη δἰ ϊυὰ 
Δίπολις 0" δἰϊυπη υτὐ) 5 ̓ν. αἴγλαυθ ΝῚΠ 

δης!ριΐοιι : Ιά4υ6 τοοῖθ, δικαίως, πἰδὶ 
δἀάεγεῖυγ ἈΠΕ υλπι ἰβῖδπι [υ 586 ΔΡρ6116- 
Ὀοπεηι, τὸ πάλαι, ΄συυπὶ πδὸ 4ιοφια 
ξτοδ 511 εἱ ἴῃ φγρῖο, 5 φιαηάο 10 ὶ 
ἱπποῖαϊξ, τεοεῃ8. Νοθὶ5 αυΐάοπι νυἱάἀδίιτ 
Ταθιοσῖα ἰᾶρδὺβ 6886 ροσῖδ οἢ" 5ἰτηῖὶα 
ΒΟΙΘη Διΐπολιν, « δονὶς υτθοῃ », 8]}- 
αυδπάο ΤΠ ἱἹπάϊτὰηι ἃ ατεοῖβ, Ζαιπὶ 
ΖΕ Υριϊδοαβ τα! ΡΊ0η 65 δά 51105 ΠΟΓΘ8 ΠΟΏ- 
νοΥῖΟΓα τ] γθητιν, ναὶ υἱγαπησυς 5806 
1Ποο] οσίατα μοι δι! α νοὶ ’θῶϊ σοηο ΓΘ 
ΠΟΙΏΪΏ1Ρι15. 

188. ἔχ πος σνϑῦϑιι μαῖοεῖ ὙΒοθθη 
ΑΕ ξΥριΐαπι, Ἰΐδεῖ ον ἰπβᾶπβ σε ε! οτῖς 
σοπδῖυι ἃ ΟΟτΉ 6110 (4110, Ἀοπιδηο ργδ- 
[οοῖο, Ξιον οδἰπιο παρ ίαπι, δἴοι 1696 ταπυθῃ 

51} 5 ΡΟΥΘ 6 πὶ οἰΐδηι 511} Απιοπίμ δ ἃ 
ΔΙ Γ πο τφἀπογεῖυγ ἈΠΕ ΟΝ ΓΙδιὶ δυτη δ 
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Ῥεγυτα. Αγποϑοὶβ γ ΤῸ Ἑοηβίδηί Ἔτι 51}0ὲ 
ἃς 852:)}06 ΤἝΟΌΥΒΌΓΑΙΙ ἰῃ ΘΙΌΥ}}}π|9 ἴγα- 
αἰ οπεῖι 6 ΑΒΕ ΟΒΓΙ “0 ρμοβὶ ἀοπιῖϊυμ) 
οοοϊοηῖοπι ΤΌΓΒΙΝ ἢ Α518π| δῖχυς ἱπὰθ 
ἴῃ γρίυμι εἰ ΙΝ ορίαπι οἱ Αἰτίοδπι 
ἈΤΤΩΔ οἰγουτ δῖυγο, ὑπο Βδᾶτος εἴ ΤῊο6- 
ΡῈ5 οἱ ὅγεμοϑ οἱ Ῥοηϊδροῖθοβ νἱάθπιυβ μὲς 
ὩΘΓῚ ΤΟ ἸΙΟΠΟΙΩ : οἷγ. ποῖ. δά ΤΥ, 119. 

208, 544. θὲ ἰβς νεγβίθυϑ, 4105 ῥγὶπιὶ 
05 δά γοβραβίδιιπι) γαῖ] 0.5, ραυά6- 
τοῦ ἙσΟὨ] δου Γ85 Πορῖγαα Οἷα τ 55 Π0 Υἱγὸ 
Ἐπνδϊάο (ιββογὶ. ῥΡᾶρ. 60, ποῖ.) ἤοῃ 
ομηΐηο ἀἰβρὶ!ουΐ466. (υο δυΐεπι  αθρα- 
δίδηιβ 6 δυυγγία δεὶ Ῥῃαηΐσα Ἰορί ΟΠ πὶ 
(δ᾽ οδῆδαι ἃ Μιικοίδηο τη ϑθ8πὶ (Ταοῖϊ. 
Ηἰδι. ΙΥ̓, καὶ 39, εἴ Υ, αὶ 4) δάνεσβιις }- 
ἄμδοβ δοεϊνεσιῖ, δΔῃ88 πὶ ἱπάς σαρὶϊ ροοῖα 
ΑΙἱ ΔΟΘΥΤΊ6 ἐν ΘΔ." ὨΟ δάνογει5 (Δ]- 
Ιοϑ πιοάο, 5οὰ εἰΐατι δάνογϑθι ΒΥΠΔΠΠΟΒ - 
υἵχυο Ἀδνεπηδ, πᾶνδὶὶ Ἀοπμδποτιιπὶ ἴῃ 
(π}}1ἃ οἱ ἐπὶ Οἱ βαϊρὶπα Ἵοἰεραγτῖπιο, της 
Ρἰεγαυθ Ἵοορί ἴῃ Οτιδηΐοπη ἰγαηϑυθῆὶ 
5Ὁἱερδηΐ, Ἔχ τυ} πὶ ταὶ ποίαν οἵ παργθοοίυν. 

215, 5344ᾳ. θ6 δῖα! ρενίοἀιοπάϊ σοη- 
δἰ ο αἰϊχυϊὰ δ ργα ἀϊχίμλιιβ δά συογειπὶ 
82. δυδοορίυτι 1ά [Ὠδγαῖ σοπῖγα ρτῶσερ- 
ἴυπι γοῖοῦ5 οὐ 158 πῈ ΟΥ̓Δ 1 νοϊδο δ ἴΔ}- 
αυδηι [δίαϊς ἰϑιιιὰ ορυ5., υπάδ νεῦρα δα : 
Ἰσθμοῖο παρ᾽ ὀμφήν. Νυης νόγο Πηρίτυῦ 
Ορυϑβ ἃ Νειοῃα τορηδηῖα ἱποορῖυπ ἃ Νε- 
τοῦς Αητο] γϑῖο σοπέδεϊυχα τὶ. θ6 Πᾶς 
οπληΐ τηδῖεγία οἷ. ἱῖρρΡ. δά Ὠίοη. (2985., 
Ἰος. δΌργα οἱϊ. 

221, 544. Αἰτοςῖα ῥτοίεοῖο δυάαοτιυτα 
Τη πη οΟΥΌ ΠῚ δουληϊα δνογβυβ ΑΙ ΟΠ ΠΟ05, 

ΟΡ 05 Ὀτὶποῖρεϑ : 5ε4 Π08 ρυγα ἄς ἢδς 
Τὸ ἰῃ Ἀυ)υ5 νοὶ. Ῥτγϑίαιοπα, 10] οχ Ἐς- 
ἄτα δτο ᾿Υ̓͂ ( υάἀεο- ἢτιβ ἴδηις 1116 11- 
ΕΓ) 5:}}}16 ἤυϊς ΒΙΌΥΠ) 0 ναϊὶοἰ πὶ πὶ 
Ῥτοϊυϊίπηα5. Οἴγ. ποῖ τλϊηυ5 ἰηδη άδη ἀδ 
ὙΠῸ οἰ υτηηίατη βυργα, 38. 

232. ΑἸ]υαϊὶ ροσῖα δὰ πιόγεὲπὶ Ἀοπδ- 
ὩΟΓΌΙ) Ου ἀ6} 155 τὰ, 400 ροκβὶ τγ11π|- 
Ῥθυπι σαρῖϊνὶ ταρο8 σδριῖϊα οἷΐτπὰῃ ρῥ]οςιὶ 
ϑδοϊεραπῖ : ροβδίεα ΠΊ ΟΣ ι15118 ργαυδ)υῖ, 
βαΐνα ΓἸΒΟΓΟΓΌ ΤΩ, 581] ΠΟΙ ἀϊρτιίϊαϊο,, 55]- 
ἴοι Υυἱῖδ, υἱ πῃ ῬΕΓΒΘΟ Τορο. 

255, 5664. δὲ {Π|ρὺ5 5115. δῖ :- ἢ Γὶ8- 
«ἰδ}}}5 Ὑϑγϑὶ 118 ΠΔΓΙΪ εἰ οσὐΐογιηιὶ ᾿υἀαῖςο 
ἸηβοΓι15, ἀϊχί ηγι8 αυοα σοΓ 55ἰπγυ πὶ ΠΟ} 18 
νἱάεῖυγ ἴπ ἱπιτοάδυσίίοπα δὰ δ᾽} υ}} πὰ. 
Ῥοεῖα ποίημα διάεδις ΟὨγ δι Ἰατιὶς ΠΠογὶς 
δι. 1}}}} ἐμ ποῖιι5. Ππογαὶ οἱ [ογίαϑδο οχ 

901 

σδῖθ ΘΠ ΟΤΉ ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΠΟ ΓΌΓΡιΙς δὶ 51105 
ἰγαποίυρεγαῖ, Εχ Ποβῖγα ἀοοίγίηα υἱχ δ᾽ τὰ 
Γοϊπασταῖ σΖυδπὶ ΔρΟσΑΙγρι α5 Υἱϑί οι 65 
γο] οὐ ἰὰ αυοά 1π1ε} ]Προγα ποχυίϊνογαϊ, 
ΒοπΠΊΟ διὰ οἱ 5θοτυ) πδίυγα τα] πὶ ἴ6- 
ὨΟΡΓΆΓΡΌΠΙ σδρίδιοῦ,, ἅπα6 ναῖο5 οἵ 51:0 γ]- 
᾿ϊδῖὰ ἴδεῖυ5. 01 ᾿σίτυγ ΑΡΟσ ΔΙ ρ86ο5 Ἰδοῖ- 
ἩΪ15 Ἰυάδ1ς 85 διι8ἃ5 ΓΔ 50 ̓45 σοηϊέχυϊ!, 
ἐϊα βδ ποῖ βεῖ πι πορῖτὶ Ἀδιοπιρίογὶς Ππι6- 
ΤΟΥ ΠῚ ἀητἰ 415 ΠΡγογυτῃ ἰΓδα 0 }1- 
Βὰ5 δα πιίδου!ῖ, ΝΠ ἀἰιιπὶ ρΓΟΠΙ 5881 11:- 
ἀμεὶ5 ργοβρεγιἰδῖεπι Ζυῖθι8 ᾿ἰσεραῖ σο]ογὶ- 
διυις Πδῖγαβεοὶ, 246-254, ᾿ρδι Μοςβία πὰ 
ἄς ς:]ο δάάιιεῖϊῖ : στη ΤΟΓῸ Ὠ64116 ΟἸμληἶ 0 
οἢτιϑδηται, Πο΄ὰ6 οἸπμηΐῃο ἠιάἀδίοσιπι, 
868 οχ τπτόαιι σοτηροβίϊαπι, ἔξδιιπι ΠΟ ρα 
ουπιίάοπι 4υὶ οἴη ἢ] 5 Νά να 5016Π| 5ἴδγα 
᾽υβθῖῖ, δὲ. 4υἱ ρμοβῖϑα Β}15 ΜΑΓΙ πδηι5 
ἱπ οτιιοα οχιθηάϊ, ὕτυχ Νοβῖτο θεῖ ξύλον 
πολύχαρπον,, ῬΓΟΓΙΒΙ5 υ ποάϊεχις ἰῃ 60- 
οἰδϑὶδα σατο Ὠγτ "8 5Δογ 5 ἀγροῦ 1|}8 
ἙΔηΠ ῸΓ « οτε, ἔγιιξε ἴεγι}}}5.». Ὠεῖπάς 
ἙΘδραίων ὁ ἄριστος 2οβιι6 νοσαῖ!!Γ ΠῸΠ 
ἴδηχυδη) Μο51] ργαείεγοπάις, δὰ ᾳιοὰ 
ΟΠΊΠ πὶ πι ΓΟ ΪΟὐιιτ 4118 5Δ0Γ15 ἢἰ5ῖο- 
ΤΊ 15 ΤΠ ΘΙ ΟΓΔΏΓΕΓ, ὉΠ05 056 ηᾶχλιηυπ) ὀΐ 
οἰατγιββιπηιπὶ ἜΝ 6τιῖ. 

292. Ἰησεπϑιιπὶ 80 Εταϊοσίγαϊο Ἐ 0165] 
Το] ΤῺ ἅπη0 δηῖς ΟΠ γι βία πὶ 850, τιγ- 
5115 ἰ ΑἸοχαπάτὶ Μδρηὶ Ἰυ5ει «ὐἀϊῆςα- 
ἴυμ) ΠΟΙ ΤΟΤΕ ἃΓ138 τυϊτδσιΐο, Γι Γ5ι18- 
ἤτ6 ἰοϊϊ5 Απῖ Μίποῦὶβ οτγπαπιοηίιιπι 
ὨΟ}}155] πλῖτ ἢΔΡΟτΊ σρὶϊ, ρΡΟρυ]ογιιηλ 
γϑῃογα ἸΟηθ οἵ ἀομᾶ δὰ 56, υἱ δΔηῖθδᾶ, 

σοηνογίθηβ. δία αι Ἰπσο  Π|6 5έδοι!ο ροκὶ 
Ομγιδῖυτα ρτΥὶπο,, ἔπ 42 6115 οαυ8ἃ 
ἀϊνι5 Ῥαυ]5. αἱ ρμοῖς 4} Ὠ άπ οὐ τυ πὰ 
5 ΠΣ] Ζι}6 ὈΥΘΘΟΙΡιῸ5. τ] 5 τϑά τι15. ΠΟΥ 5 
5818 ᾿πίγοά τοις Ἰαοΐδοϊατοϊ, βο τἰοη6 
νυϊρσὶ ε͵δοῖι5 6βὶ., οἰδπιδηῖ!5 ἀΠ8 τοοα : 
Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις Ἐφεσίων, « πηᾶρτιᾶ 
Ὀιᾶπὰ Ερμοδιοσυπι ». Ροβῖοα, βδὰ τυ] 10 
δῦ 8, [ΕἸ ρΊυπ ἰά πὶ 5.10 (Δ]]} 6 η0 ἰπιρ. 

ἀϊγερίι τ ἃ βου 18 ̓πο ΒΕ ΠΠ116 ΠᾶγΓὰ- 
ἴων (Ττεῖν. ΡΟ]. ραρ. 7119, οἀ. γαγ.), πϑς 
ΒΌΓΓΤΟΧΙ ἃ οἴη γθυ.5, ρορυϊογυπν ἢάς ἀοῇ- 
εἰοηῖα, οἱ Ἰηβίδηϊς ἰᾶπὶ ἴ0} πὰ τη το] ]- 
δἰοὨ15 νἹοοΓίδ. 

805. Αὐυάδοϊοεν [οείπιι8. χυοιΐ Σάμορ- 
νὸν ἀ6 ποβῖσο γαροβιιΐπλι5 ταδὶ ἃπιοᾶ 
οοἀά. εἰ οἀά. οἴηπος Λνυχοῦργον, 516 
56η8ι : διιἀδοῖογ αυϊάσπι, 5βαὰὶ υἱἱ} πιπς 
οιἴαπι ποῖος νυ ἀοῖιν, [0155 χο, ΑὙ  }551Π18 
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αᾳυΐρρε ἔυμξ πῖον ϑιαγγτδοβ οἱ Ερμεβῖοβ 
οορῃδίϊο, το οσδηῖο ϑίσαροωα, 1. ΧΙΥ͂, 

Ρ. 688, 544ᾳ.. ἢοτ σΟΡΠδΔΙΟηδ, ἸποᾺο, 
864 οἱ ρσαορῦυπι 6} 0.5 ΔΥΡΌΠΙΘὨἴιΠ., ρΟΙ- 
ἴυπι Ερἢεδὶ δπίϊχυο εἴ υυϊραγὶ ὑϑὰ Σά- 
μόρνον 5861. Σάμορναν, ἱπιογί τι οἰ Δ: 
Σμύρναν Θοορποιηϊπαῖιλ : εἶν. εἴ δῖθρῃ. 
ἀς ὕδιῖθυδ, ν. Σάμορνα, εἴ Παρ 
ἱπίεγρῃ. δά Σαμονία. Οοποογάϊατῃ, ἸηἴοΓ 
685 υγῦδ8 δἰφυδπάο ἀἰδδυ δι ΓΟΒΆΓΟΙΓΟ. 
Ἑφοηδῖι5 65ὶ Ατι δι 65 ογαϊίοης ΧΙ], περὶ 
Ὁμονοίας, ὀχεοϊδῖχυα πυμλυ5 : ΣΜΥΡ- 
ΝΑΙΩΝ ΠΕΡΓ. ΕΦΕΣΙΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. 
ἴφια ρμὲγ 1105 σοηίϊῃιιοβ ἴογγῷ ἰγοῖιο- 
ΤῸ 41, ΔΠΠ0 ργβογίπι 118, ἐδπὶ Α531:: 
ΟΓΔΏΙ ΟΟΙΙΠΟΥΘΤΙΩΪ, ΟΥΘΟΓΤΙ ᾿πῖοῦ 1185 

γ065 ἀϊδουχδιϑ ἤορδπὶ : ᾿ἘἘφέσιοι δὲ χαὶ 
Σμυρναῖοι παρ᾽ ἀλλήλους ἔθεον θορυδού- 
μενοι, ΑΥὶ διά. ϑόγηι. ὅδον. Π| (1οπὶ. 1, 
Ρδρ. 491, δα. θιπά.). (τὸ ἰεπροτα 4015 
ἀυλιῖοῖ διαγτηξ Ἰεραῖοβ., σαυπὶ ΕρΡἢ65ο- 
ΤΌ Οροῃ ἱπιρ]ογαγοηΐ, δηϊαυς σορπᾶ- 
τἰοπΐ8 οἱ δδιπουηὶ μΟΥΪῚ5 ΤΟΙ} 1556 3 
Νεααθ Ἰὰ [γυπῖγα, δἰφυϊάεπι δὰ γοράγδῃ- 
ἀα5 ϑιωυσηθ οἰδάεβ ὑπδιΐηλθπὶ ἰοϊϊυ8 
Αϑ6 σοπουγδυσα ἰδυάαὶ ἰάθη ΑὙ δι 65, 
Οτγδι. ΧΧῚ (τοι. 1, ρᾶ6. 484). 

801, 544. Αδἰδί!οατῃ ἱη16 } }Πσὶ Οὐυχηδτη 
ΠΟΩ δϑὶ ἀυθίυπι, 19 αιιοά οομίηυο ροβὶ 
Ἐρ ιδϑιτα εἰ ϑιυτπδηι δἀἀυοδῖιγ, ἱμῖο 
ΓΡ65 Αϑιδῖ!ςᾶ5 ὈἰΓΆ541ι6., ᾿Π] ΠΟ ΟΠΊΠ 65, 
δὶ Οοτγουγα Ἂχοϊρίαϊογ, ὑηᾶ, ᾿μποογυσα 
ΟΣ, πὲς ἔογίαϑθαε 58115 σογῖθ, ἰι18. ἱπ}- 
ταϊχῖα ; 25 αυοά νἱχ 511 νεγι 5116 51}}}- 
ἰλπὶ ποβῖγαπι, 51 (6 (υηι 5 [1811ς15 σαοὶ- 
Ὠἰ55εῖ, 84 δΑσιτῃ ογδου πὶ ναϊομηηιο 5:}γὶ 
ἙΟΡΠΟΙΣ ΠΟΠὶ ὨῸΠ Αἰ ἰι5 1556, 1.151 1}}ις ἃ} 1- 
ᾳυϊὰ τείεγομάσπι ρυῖ65 ἐχ 5115 νάμασι 
θεοπνεύστοις, « (οῃτ 5 [αἰ ἀϊςἷ5». Ὠδ 
ΡῬγᾶνα διιΐθῃι μόογι (ὐπμδπογιηὶ Π0]6, 
Κυμαίων δῆμος χαλεπός, δίθγ}} σῸΓ εἴὰ 
«υδγαῖυγ δάϊιυς το5 ἰδιοῖ, οἴδὶ [αἱ οηἀπτὰ 
ΓΔ ΒΟΠοῖμ ΡαΥΓᾺ ΠῚ 115 ἴανοσα, 0. ΧΠΠ, 
Ρᾶρ. 022, πρὶ δῖ : Σχώπτεται εἰς ἄναι- 
σθησίαν ἡ Κύμη. 

819. γουῃ, Ρ]ιγυρί ἀδγδαυα 8π}- 
ποπὶ, Η!Εγοροὶ εἰ [,δοάϊοες αἰυδηΐθιι, 
Ἄογοαϊάογαι Ενδιοβῖῃο 65 ΘΠ 6} 6886 συ τη 
Ροοίδγιτα ΤὨδττηοάοῃ!α, ἰᾶχδίιι5 ΟὉ 34 ἃ 
δίγδροης, ᾿. ΧΙ, ρμὰρ. 029. Ηἰϊς ἴδιηθῃ 
ποσοῦ ἰοοιι5 Εγδιοβί μοὶ νἱάθῖυγ ἀδῖ1ριι- 
Ιανὶ, αὐ ἄϊο ἰογῖα δίηι ΤΠπουοάοιῖθ5 1- 
10]]Πσοηά!, ππι5 Ῥομ!, ἃ|1ὸΡ ῬΗνυσία. 

ΝΟΤᾺΑΕ 

824. Φοίδον τὴν γείτονα χώραν Μὶ- 
Ἰεῖυτα ᾿ητο} }σὶι Νοβίεν εἴ δὶς νοσδῖ οὐ υἱ- 
εἰππασι ἰεηρίυπι οἱ ογβουϊυπὶ ΑΡΟΙ] ηὶς 
Ὀϊαἀγαιεῖ, ᾿ὰ Βταπολὶ ἀΐδ νυ]ρὸ ἀϊοιὶ : φυοὰ 
᾿χυλάσπι ἰδρ] υη) Ῥεγβίοο θεῖο ἀξφεῖσι- 
εἴυπι, ροβίδα Μ|οϑογαπι τη Ποε μα 
ἱηκιδυταίυτι [υδγαὶ. Νὰο τόσο γα] ρὶ οα θυ 5 
ἰδηΐυτα ἰῃδιρηὶβ (11 66 υγ}}8, δε εἰ δπὶ 
ἀοοΐοτγυμι νἱγοόσιπὶ ἃς Ῥγϑοῖριο ρἢῃϊϊο50- 
ΡῬΒογυπὶ ἴδμπια, Τηδίειῖ5, Αμδχὶ πιδηασὶ, 
Απδχϊ 6 η15, 400 τγαβρὶοὶϊ νογϑυ8 926. 

412. Ὀεοτγείονιδ 1106 Ῥυρη δὲ, 4υδαι 
Ροεῖδ [υἱιγαπὶ ἤηφιὶ Απιογιβίυπι ἰπῖον 
εἴ Απϊοπίποβ, [05 φυϊάετῃ διίργεπιο ἰδῖο 
ἀϊξογι πίῃς ρογϊϊυγοθ, ποῖα δυτηάθῃ ἴεγα 
βἰαῖαὶ ἰοουτὰ ἴῃ Μαοοάομϊα, δὶ Ὀ19 δῖαϊς 
[αν ον} εχ [11] αὰ θ6}}]α τγϑιβέεγσίι. 
θυο ρμεγίϊποηὶ ποῖ! εχ ΥἹΓΘΙΟ νοσβι : 
Ετρο ᾿πῖεν 8656 ῬΔΓΙ 05 ΘΟΠΟΌΓΓΕΓΕ 16}15 
Ἐογμδηδβ δοῖθ5 ἰϊδγυπι νυἱάθσα ῬὮΠΕΡΡΙ. 
Ἔχ μος δυΐξῃι μοβῖγο ἰοςο ΤΟἸ]ἰρὶ ροϊεδῖ, 
ᾳυοά πο5 4}10ὲὶ πιιβαιιδπη) βου ρίι τι ΓΟρΘ- 
γἰηυδ, ΛΗΘ γΙδ11 ροβὶ δυδπὶ 46 ΑὨϊο- 
Ὠἰῃΐβ8. Υἱοϊογίδτη δ ογἹδηῖΐθιι το Θ 115 
ἴον, ὨΘΙΏΡ6, δίχα! οπὶ 6 Δδοθαοηϊα ργὸ- 
Ποϊβοθηι15, ΡῈ Ὶ οοοἀοηίῖα! 65 Αϑἰθ ρτουϊ- 
οἶδ5., ΒΥ δὴ, Ῥορῖυπι, ΑΥταθι δη, 
Ῥμγγρίαπι, Οδρραἀοείαπι, ΟἸ]!Ἰοΐδηα,, υπὰς 
ἴῃ ϑυγίδαι οἵ ἴῃ σγρίαπι : ανεδηδτηῃ οὨὶπὶ 
8]18 ργοΑὈ}]ΟΓ Υἱὰ δυρρεῖαι 

422. Ἦδλς νοοαὰ ἔνσαρχος ὨΟΠ ι.8ι18 
οδ8εῖ ροεδῖδ, ηἰδὶ 81:0 ἴεροῦα πὶ ἴοβ 
6886 σορηουδϑαῖ αὶ ἰδ ἰο ἢ 68 Ομ ο5 
ἀς πονὰ Ηϊθσγυβδίθμι, [ἢ 580 Γ}5 βου ρἴυ τ] 8 
οὐν!δ5, Πριιγαῖο, ΒΟ ΡΓΟΡΓΙ͂Ο 56ῆ8ι., 8};}- 
ΤἰϊΑ}}, πο. ΠΟΥΡΟΓΑΙΙ, Παρ ἐμ 485 6556 601- 
ἰοπάογοηῖ. Ἀορυρυὰϊ ἰφιῖυν ΔΑΡΟΟΔΙυρϑὶ. 
ΟὟΪ βϑρὶι5 δάϊιτογε 5Ξοἰεῖ, ΄φυῦπι ἴ6πὶ- 
Ἀπ ἰδιἀ « σογρογειπὶ » ἴογα ρυραϊοῖξ, 
ἔνσαρκον, 4ιιὶ 58] 1επὰ ἐπ δδιςῖο ἰυγὸ ἰ6- 
βεγα ἀεβθιυϊδοαοῖ, οἂρ. 21, νυ. 22 : Καὶ 
ναὸν οὐχ εἶδον ἐν αὐτῇ, « οἱ ἰοπιρὶιτὰ 
«πῸΠ ΥἹάὶ 1 ἐ8. ν. 

438, 83.4ᾳ. ὑορδγϑηάϊ ἢϊ νϑγϑιβ ουὐῶι 
ΒΌΏΡΓΑ ἰεοιϊ5, 1Π, 6. 308, δη4ᾳ. ΗΙϊο νείο 
οορἤπαϊδ ἀροτγῖο Νοβῖον νεΐϊογοπὶ ΒΑΡΥ - 
ἸΙοῆα, ᾿Αβϑουτία γορίηδπι, οὐπλ πού Βἃ- 
Βγίομε Ῥαγίμογυπι βἰνα Οἰδδιρμοηῖθ, ἐς 
40 νἱάς ποῖ. δὰ 28. ᾿ϊδηια ΟΡΟΓΔΙΒ 
Δ υάαι αυὶ ροειϊευπι ας Ἰοσυτὰ δὰ 
Ὠπίογις νου αι}5 Γοξυϊα8 ΠΟΙ ΡΟΠΕΙΘ υὸ- 
1ῖ1, οἴδὶ ἀθ οὔβοψυῖο Ἀοπιδιὶδ ᾿γαϑιῖο 
ἀπηϊά θαι δου ντῖα 5 ἢ 10 }}5 γοϑρομάοπι 



ΑὮ ΚΙΒΑΌΜ Υ. 

4 πὶς Ἰἰεφυηῖυν δὰ Ῥατι]ιὶοὶ ἐπηροτὶὶ 
Ἑσοτηπιοῖ! Ἰα αίδοι ιι6 ἀθο! νεῖ 1110 ἴθπ- 
ΡόΓα βἰδῖυτα. 

451. Ἀεἰογοηάα ἢδο νοῦ, ὅτ᾽ ἐπαύ- 
σατ᾽ ὄλεθρος Αἰγύπτον, δὰ 1114 "τὶ ΠῚ, 
318, καὶ τότε παύσῃ, ὁ φυΐθυ5 ΔιάΡοθιι5 
Ἰοοΐδ ἰῃἴῈ Ὁ 86 0]]8115 ἀΓρυπιθ πίττῃ 5 πιρ- 
δ, Π10}5 ΘΟΙΏΤΩΏ 5 ἐπῖο Γ ΟΙΓυ Στ ΟΔΥΙΏΘΏ 
οΥρίπ5, Ζυυτ ἴῃ Εχουγείθυ5 ρυἱοτὶβ οὶ. 
τἰοη18, ἴὰπι ἴῃ ἢυ}08 ᾿ρ81:08 ν ]υ πιϊη 18 
Ῥγαίδιίοπο, συδπὶ υἱάα6. 

λβ8, 9544. ΔΙ᾿ 55: πλὰπὶ 5856 ὈγΟά! ρ πὶ 
Νὰ σαὶ δοισί οἴῃ δεὶὶ σΓ 5145 γϑ ἢ : 
οὐ ἰδτηθη Ἔχθιρ  υτ υπυπὶ ΠΟὈΪ5 αἴϊεγὶ 
Βεϊϊοσυπὶ ϑϑδοσοσυθιὶ (Δ᾽ ]Ποι}8 δΟΣΙΡΙΟΥ 
ΜὶΙοδαυά, ἴοπι. ἱ, ρᾶρ. 142, ποῖ., δυοσίοτα 
φυϊάοπι 50 πο εἰϊαῖο, πες ἀεβηϊῖο ἴοτι- 
ΡΟΥΘ, 18] αθοά 6χ οἰγου 1 ΔΓ 0.5 εἴΔ8 
οἰ] ρὶ ροϊεβῖ δβθου]ο ΧΙ] ργορίμῃαι, πᾶ- 
Ὠρηΐα ἱπίογίπι ἀυ 1 ηὰϊ ἴοοο. 

4860. Ἀδοῖο νοσϑῖυγ βογαρὶ5 λίθοις πολ- 
λοῖς ἐπιχείμενος, « Γλ}1115 5λχὶ8. ᾿πῃηροϑ5]- 
«ἴυς », οὔ͵υ5 ἰοπρίυπι Ἰυσυ]οπῖα 66- 
βου ριίίοηθ πος εἴπηρι Ἀυῇηι5, Ηϊει. 

Εςεὶ, ΧΙ, οἂρΡ. 28, «γΡ6Ὺ σϑηΐυπι 801 ἈΠ)" 

«Ρ᾽υ5 ξγδάυβ ἴῃ 5. ]πια δυβρθηϑιπὶ » : 
δάάῖὶ ΒΙΡΥ}} 1514 οδπάϊάἀο5 ἔυ}856 5105 ὅτ- 
ἀυς, λίθοις λευκοῖς, ἰὰ 6Θ5ῖ, ΕΧ ΤΙΔΙΤΏΟΓΘ 
αἷρο οοηΐοροῖοβ. ῬτγοΟρῖοΓ αυδβ βυθοῖγυο- 
τἰοη68 τϑοῖο αυϊάσδηλ ἀϊοῖ ροϊυὶι Πα τετα- 
Ρίυμι 60}}}58 Ἰηδῖδν ἈβΘΌΓΡΟΓΟ : ἹΠΠΡΓΟΡΤῚΘ 
διυιΐῖοπι ϑοζοηθηιβ, ΗΠ. ὙΠ], οδρ. 15, ἴπ 
5016 5δδὲὰ τὐυηυϊο ροηϊῖ, ἐπὶ γεωλόφον 
κείμενον. Εὐπδρίυϑ ἢ ϑορὨ 51}5, δα νἱἱᾶπι 
ΔΕ εβιῖ, ἴον. 1, ρᾶ5. 42, δὰ. Βοίβ80ῃ., 
Ῥοβίχυδπι ἔδγνογθπλ δδῖ1 ΡΟ ]05 [ὈΓΟσ τα 
οβιθμάϊι τα ἑτυπι δίπλα! εἴ ἸποηϑοΒουγυτα 
οοσίδιϊπι δὰ ἀοϑισυοηάδτα δάσδτα τυεῆ- 
ὕτπ, ποδὶ τεπιδη 5556 ἰδ απ 0610 ᾿εηλ- 
Ρἰϊ δοϊυτα βεὶ ρανϊπιεπίυπι, Ῥγοθθηῖθ 
Ἰαμίάυπι πιδρευάϊπα τ ἴδεϊ!θ τονα- 
Γοπίιν : Μόνον τὸ ἔδαφος οὐχ ὑφείλον- 
τὸ διὰ βάρος τῶν λίθων “ οὐκ ἧσαν γὰρ 
εὐμετακίνητοι. ῬατῖΕΡ δδιμάδιη6 Οὗ 
δδυκϑση 80 ρογι 586 ὁγθάἸπλι5 ρΓΒάυ8 ρΓρ- 
ἠϊεῖοϑ, διιργα Ζυο5 ἀγϑᾶ [ιϊῖ, ἴῃ χιδ, 5ὲ )6- 
Ὠ6 ϑοζοπιθηυπι ἰῃ 16} σίτωι 5, ΞΌΓΤΟΧΙΪ 6χ- 
οἰγυοῖδ ρᾶυΐο δα γι ἐθ68 ΠΠΟΏΔΟΒΟΓΊΙΠΙ, 
ἰῃ Ἰἰαυάοπι Ατοδάϊὶ ἰρ. ἀϊνο Αγοδαϊο 
βαογαῖα. ϑοηυδ δυΐοπι ΘΟΥΟΓΒ πὶ [1856 
τορί αι δὰ ἢ ΤἩμοοάοβὶο, ΔΏΠΟ ροϑβὶ ΟὨγι-:- 

ἴυπὶ 389, 41|ὸ ἐχϑρ]ο γταδῖυγ ἰὰ αυοά 
8.101 αἰχίτουυπ, διϊπιϊϑῖϑϑεὲ 5:0 }}}}8185 ἴῃ 
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οδττη ἃ 318 ὨΓΡαἸΟἸΙΟἢ 65 4 ϑδηη δ 6 
ονθηϊυπι ἰογ "10 [δ οἴαβ, 408 ροδῖοδ δοῖο 
ΠΟΙ ΤΟ ἰδ δμηῖϊ. ᾿άοτλ Οὔ σογναγὶ ροῖυι 
ἂς ἰ᾿5ἰδοὶ [ΘΠ }} ΘΥΥβΟ 6 τηοάο ῃγδ- 
ἀιεῖα, 484, 54Π.,) εἴ δι’ ργᾶ, δΆ, 564. δοὰ 
Ὠος ῃτθοῖριο νδι! οἴη, ἴδηι ρ]Θηυ τ ΘΥΘη-. 
ἴυπι πδοῖο, οσομπητηοῖς ἰπογιηΐ Ποηι- 
Ὠσπὶ τη δ ηἴο5 : ᾿ἰἰδαὰδ Ὠυς ταδρὶοἱϊ χυϊάδπι 
ἄϊτο οδ]ϊεϊοη8 Αὐριυβῖῖπο, ἀς θῖν. Περηι., 
σΔΡ. 1, ὁ 1, « δαϊπομθιι πδϑοῖὶο συδαι 
« ΟΥ̓ΘΓΒΙΟΠΟΠῚ [ΘΙ] 1 ΘΈγαρί5, 411 ΑἸαχδῃ- 
« ἀτί ἰδοῖα 6δῖ, γα χίβ86». Οὐἱ τεδροῦ- 
ἀοῖ βαποῖι5 Ῥαῖεγ, 1θ] ἃ. ἂρ. 5, καὶ 1ί : 
« Ουἱα ογρό παΐ Γι πὶ 51 ̓ 8π| ἱτη τ} 6 η 16 ἴ61)- 
« Ρίοτυπι δὺυϊ βίαι ΤΌΤ. ΟΥ̓ΘΥΒΙΟΠΟ, 
« 4υδηι ρτορμεῖα δ εἰ ἰδηῖο πίε ρτάϊ- 
« χογδηῖ, ϑογαρὶβ ἀσιηοη 8] 1ουἱ συ] οστιτι. 
« ϑυοτυ μος ἀ6 ὈΓΟΧΙΩΟ ργο αϊῖ, υἱ 
« βυδῖη 4υ831 αἀἰνὶ πἰϊδίοπι τεοθάειι5 ταὶ 
« ἔυφίοῃ9 σοπηπηδηάαγοῖῦ» Αἀάϊίχυο 8]18 
παια νᾶῆᾶ, 408 ποῃ ἀἰϊοίδββεῖ βαηοῖυ5 
ΥἱΡ δὲ τοριϊαβδεῖ 51 Υ}}1518 ΟἷἸοσδὶ, ποη 
Θογαρ  ἀΪ5 ἰδιινὰ 6586 ΟΥ̓ΔΟΌΪη,. 

491, 544. Νειῆο ποὴ ἱπιεγργείιπη, ἀδ 
ἰδ σοπηπποπῖδηϑ., δὰ Θηΐᾳ ἰοτηρὶ τ Γας 
δροχὶϊ, ογθοῖυτῃη ἤγορα δ] ΡΟ πὶ, τοᾷ- 
Ἠδηῖο ἰῃ συρῖο ΡῬμΠοπιοῖοσε, Θηΐς 
Ροπεϊποδῖυπι Δηλ θη 18 ΘΟὨ5,}10, Ταβὶϑ 
πηρϑηβ5. Ναο ταυ]ΐυπι τείοσὶ δὴ νοῖυβ 
{Ππἀ [ὰοτῖῖ ἴαπυπι ἰσγριίδοιπι, Δηπυδηῖθ 
ΤΟΡΘ, ΠΟΥΪ8 880 Γ18 ἀεδαϊοδίατα : υἱΐχυ 
[αι ροβῖοα ἃ διιάε 5, ργαβογῖϊπη Α]οχδῃ» 

ἀγὶῃἶβ, δυτηπλα νΘΠ γαῖ 0Π6 ρέθηο δὰ 'π8. 
ἴαν ΗΙΘτοβο γχα ἴδηὶ ἰδ ρ}} ουΐυπι. Υ6- 
Τυπὶ ἰοῖα Οπΐδ 8165 Ἰοηρα δηϊα ἢο5 ΠΠ 0 ΓῸ9 
ΒΕΓΙΡίοβ, ἃ Ῥδυϊπο ρΥριϊ ῥγείεεῖο, 
γεθραϑίδηὶ νυ 6] εθὶ 1551}, οἰδιιδα 6] Γ6- 
᾿οαῖθιι5 5015 οὐρδῖα ἔμογαῖ, ἐϊα υἱ ἢ}- 
Ἰυπὶ ἡυάδϊοὶ τἰϊυ 5 νϑβιρίυμι ᾿η δα τα]η- 
χυογοίαν, ἀϊδογῖα ἰά τεϑίδηϊα Φόβερῆῃο, ἐδ 
Β6Ι1ο δυά. ΥἹ], ςὰρ. 80 : Ὡς μηδ᾽ ἴχνος 

ἔτι τῆς εἰς Θεὸν θεραπείας ἐν τῷ τόπῳ 
χαταλιπέῖν. Οοπῖτα, δὸ ἀς6 44 ἢυπα 

αρίτυγ δά65, ἱποαγίιπι ουὐυ8 ἱπδιϊποῖι 
ϑδοογάοι!5, λινοστόλον ἀνδρός, δυῖ 'ῃ 4υᾶ 

 Έξγριϊ υτρο, οὐλάδνα 550 δϊ ᾿π ρθη δὶς 
δχϑίσυθα (Η 8} δηλ ΘΙΡΎ}]α ἀδ Ὠὶς 
οἰ Ώ1Ρ 118}, ἰδ ΡΟΓα ἀυΓΔΏ60 υἱοί ΓΑ ργδ- 
ἀϊοϊῖυγ, ἀοθο 50 οχτΤο 1 πλυπαϊ ἤῃθ 
ἃ Εἰ ορίθιι5 ἀεἰ δῖαν, ἰηἴτα, 501. ΑἸΣυὰ 

ἰσίτυν τοτιρί τὰ εἴ Ῥγοῦϑι}8 Δ Οηΐώ δὰ 
ἀϊνογβυμπι ἐπε} }ΠἘζεπάυπι οθῖ., υδὰ τὸ- 
σΟγᾺ Ὠ0]} τὰ ὑπαυδη [υἰϊ. Ὑριτι ἰδιιὰ 
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οοῃϑίγιθάϊ ἰὼ ργρῖο πον ἰδ] σ0Π- 
δ: πὶ, ογαῖ, εἰ νοεῖ αἀϊσαῖυγ, ἃ 7υ- 
ἀδογυπι τιοτῖρυβ οἵ ἢάε σηΐϊηι}5 αιιδπὶ 
45 νυῖοϊ δἰίδηυμῃ. Ὠυϊάχυ!α οπῖπὶ ἴῃ 
Ἰεξε βεγὶρῖυπλ Ἰεξογθηὶ δυῖ τηθηϊα ργρ- 
βυχηρίατη ΒΑθογοηῖϊ,, ποη Ῥοϊεγδηϊ πιυΐ- 
ἴυμη δ ἰδῖα οοριδιίοπα ΔΡΒΟστεγα ροβὶ 
ἰδαῖα ργορμιεῖίδπι, σὰρ. 19, νυ. 18, 544. 

ΑὮ ΠΒΒΌΜ ΥἹ]. 

1, 544ᾳ. Ημγεϊίοοβ ρίεσοσαυας χαὶ ἰῃ 
ΡῬγαδνα Ἐοοϊοβία ρυ]Πυϊατυηῖ, ΕΒ οη 48, 
(εν ἰδῃ δ, 81105, ΦΌΟΓΌΠΙ ΠΟΙ ΠΔ δέδρα 
ἃ ἰποοϊορβ οομῆιθΑ ἀϊῆς}}6 ἐχραάϊυηίαγ, 
ἀϊνίπαπι ΟἾΓΙκι 1 ταδί μοὶ ἃ Ὀδρίϊσπ0 
δοδπηδ ἱποίοα586.,, ΠΟΙ. ΠῚ ΟΙΏΠ1 115 ΖΤαὶ 
ἂς ποβῖγ τοὶ σίοη 5 οτἱρίπῖρυ5 οφογιηῖ: 
Ἰάχυς οἸπὶ ἃ π0018 ἴπ ἔχο. ΥἹ, οᾶρ. δ, 
ἴυβ86 ἰτδοϊδίατη, ποϊυπια ἢὶς ᾿ἰθγιτι 
Δβοτγα : σοῃίεγαηϊυῦ Ὀ γε βοΥ πὶ ἰσεηδευβ, 
0.1, 4. 25, εἴ ΕρΙρμδπίυβ, ἴϑν. 80, 
4υδηαχιίδτα πευῖον [οτίμ586 ὧδ δὰ Γὰ 8815 
οχρ Ἰεἰῖα5. Εδ χαΐρρα νυἹάδὶυν ἔπ 1586 ἰδῖο- 
τῦμπι ποιηΐπυπὶ 46 ἱποδγηδιΐίοης ἀοςίΓί δ, 
408 Ὡοῃ ἱπηργορτὶθ ᾿πΟΔυ τ δ[10 ΡῈΡ Βᾶρ- 
εἰδιατλ ἀἰοὶ ροβϑῖῖ, δοδυπι Ομ γιβίυτα, μο- 
Τηΐποπὶ πῖον Ὠοιηϊηθ8, αυδησυδηι οΥῖι 
ΒΌΡοσπδῖυγαὶ:, οἀϊυπι, αἰνίηδπὶ ἀδηηυπὶ 
δυδοορίδ56 πδίυγδιῃ ἴῃ ἤδη 8 ΡαΡΓ5Π10, 
ἴα ΄υυπὶ εἰ ἱπίιπιι5 ἀδ οαὶο ἔ]ςςεῖ ϑὅ8πο- 
ἴυ8 ϑρὶτιῖυ5. Τυπο ἀσπχυπι, δἰθθδηῖ, σο8- 
Ἰυΐϊ ἰῃὰ ὑπδπὶ οὐπὶ 'ρ50 ΡΘΓΒΟΙΔΠι δἰ ΓΏΙ5 
Δοεὶ ΕἸ]108 δῖν δοῖοσηυα ὕογθυπι, οἱ 5]- 

τοῦ] ργοοϊαπιαῖα υὸχ : « ἰϊς εβὶ ΕἸ 15 
« Του, αἷς. ».ὄ ΑἄἥΡ 10 ἰϑρογα ἀυδ5 ἴῃ 
ΟἸ γίδῖο παῖυγαβ, ὑπ8πὶ ΡΕΓΘΟΏΔΙΩ ἃρΠΟ8- 
ςαρδηῖ Ὠργο οἱ 51}; ποὺ ΟἨγσιὶ ἀἰνὶ- 
εἰϊαῖοηι μοσδρδηῖ, ἱπηλο ἀραγίθ ργοῆϊο- 

Βδηΐυγ, οἴίαπι ἰὼ 1ρ88 Ἀοἀσπιρίογ 8 ρ85- 
δ'οη6 οἱ τηουῖθ, υἱ Υ6γῈ ὈΤΟρΡΓΙΟ νεγοαυθ 
οττμβοάοχο βϑῆϑδιι θχοϊδιηδγεπῖ 50} ἤη 6 πὶ 
Βυΐιβ ΠΡτὶ Υ͂Ι, 26 : 
ὯὮ ξύλον ὦ μακαριστὸν, ἐφ᾽ ᾧ Θεὸς ἐξε- 

τανύσθη, 

Ο Ἰίγπυπι [εἰξχ, ἴῃ αυο Ὠδὺβ ἴρ56 ρε- 
Ῥοπαϊι. 

Ῥγερεῖρυυπι ἰρξί ταν πῖον Π08 οἱ 1|105 ἀ06- 
τη ἀἰϊδογίπιθη, 34} 16 πὶ ἃ ἀϊε Ὀδρί βεηὶ, 
[υἱτ, φυοά ΕἸΠπὶ ἃ ϑρίγιιι δ ηοῖο ΔΟῃ 
γϑοῖα ἀϊδιϊησιογοηῖ; ουἱϊ δ᾽ α}}}6 υἰττπὰ 
Ρυίαλὶδ ΕΟ  α5ῖδ 5266 }}}5 ἰαῖα ἀΐϊῃι4αε ἔι1556 
ἀϊβἴιδυπι 8}185 ΟὈΒΕΥΨΑΥ Πλυ5. 

ΝΟΤᾺΕ 

8. Οἴεπάϊ φυσι! οὶ διὰ οὕπω γεν- 
νηθέντι, 66 [ΘΥΤῚ μοϊοοῖ, Π81] ἀ6 ὁδοῦ η- 

ἄα, ἰὰ εδῖ, ᾿ουταβι τὶ ροηογαιϊίοης ΟΠ γῖϑι} 
1η6}]Πραῖυγ. Ιρδιπὶ ἀυδγιπι σΟΠΟΓΔΙΟ- 
ἤυπὶ ἀορπηα δἰδι]πὶ ἴῃ πος ἴρ80 ΨΘΓΘΙ 
ἀδεϊαγαῖυπι : Ἐπεὶ χατὰ σάρχα τὸ δισ- 
σὸν ἠγέρθη, υπἰιδἴδ ἀρυ ἃ πος τΠ6ο]ορὶδ 
ΓΟΡΌΡΌΔΙΕ ΥἹάδίυΓ, τηΔρὶ5 ἴδπῖθη νυ δαῖτ 
σοηδυδιυ πὶ 4υδπὶ τογυτὰ νογ δὶ σοῃ- 
ἸΓΑΥ πὶ, συρρα ἀρυὰ αἀταοοϑ οἰΐδη) θεο - 
λογωτάτους οπηπῖηο τερορίυπι, ποῦς ἃ 
Νοϑίγογυπι Θερυ 1115511|15, ΡΥ ΒΟΥ ἃ Ρ6- 
ἴανο, ἀθ [ποᾶτπ. ΥΠ], σὰρ. δ, τερυάὶά- 
ἴυπι. (ΠΕΡ 418 ἀθ ἰἰος δυρυμπιθηῖο 
ἀϊεῖα βιιηὶ οἵ ἃ πλιὸ Ζαδτη πο 5 ἀοςϊο- 
Τίθιι5 ἀϊδρυϊαῖα 'π ῥγοῦ 5 δ] 5 ἔχε. 
ΥἹ, εἀρ. 5. Θυΐϊδυϑβ Ἰδπιάνιάυπι ἐχυΐϊάδπι 
ΔΟΖυ 8 δ, 4υὺπὶ οοοα ΤοΙοῖὶ πη ἢ! 5- 
Ῥδηΐα, πιδχῖ 6 ΟΑἰΠοΙοα οἱ οτἱ οάοχϑ 
τορίοπο, δἰϊχυπι Γορογὶ δη6 ἢο5 ρδι008 
ΔΏΠΟΣΞ ΞΌΡΓΔ ἴογο5 εβΐβ ἀϊνὶ δοβθρμὶ [1- 
τυϊαπι Ευ 504] : 
Β[5 ροη 1 ταϊον δοβορ σοη͵ιχαιδ ρᾶγοη- 

τς 
Ηδ5 ὡά65 μα αὶ ὑσὶ διε ἰοπιρὶα ἴθποὶ. 

6. Ατϑῖ5ϑεε Πυνίυπι δογάδπροιῃ βῖνα ἴη- 
5011 ἴυςα 6 ]51355 ΄φυυπὶ Ογϊδῖυς. 'π 
60 Ὀδριζασεῖυγ., ὩῸπ ἃρυὰ δδτεῖῖοος 
τη06ο, 564 οἴϊαπι ἰῃ ἰοῖᾶ ἴογο σδιμο] σα 

Ἐςο]οϑῖα ἀΐι ἰγαά!ποπο βογνδῖπῃι δεῖ, 
ποοάυπι ΡΓΟΥ51}5 6 ΤῊ 0015 ΠΟΒ᾿ΓῚ ουδηυξ, 
υὐ ἴῃ θεοποαϊοϊΐοηθ δαιιῶ ΡῈ ΘΟΓΘΊΠΙ 
ἸΠῈ ΠΟ ΓΒ Π] 80 6 Π] 15 δἰ οι) 5 [οβιινι[α 5 
ἀϊδ, ργθοῖρυσσζαυο δά δῆς Ἑθ πιο ΐδι δὰ- 
ΒΙΡ1115. [πῃ οτ θη}: ργεβογίὶ ΕΟ] 658 
Γοσπδῖ 1105 ἰγδα! ἰοη!]5 Πάθ5., βἰουϊ ἃ 
Ογαοογιηχ δυο] ρ 5 [Δ0}}6 ἸηΟὨδΙΓΑΥΙ 
Ροϊαβὶ : εἶτ. ἔχο. πορίσαι Υ, ρᾶρ. 410, 
84. 1ά δυΐοπι ἰάθο ἰδεῖαῃι Ἄοοηϊοηάοῦαπι 
Βιογοιὶοεὶ ἀ6 φυϊθυβ πιοάο δρορατηιβ, εἱ 
ἀοβοθηά θη 15 ἰπ δαδιπὶ δρὶ τυ ϑδῃοῖ! δά- 
νϑηΐυβ8 (αυοά ἀορίηδ τηᾶχῖπια 0515 οὐτὰ 
6555. Αἰχίηι 5), ἤθη οοἰυμαθδ ἴδηῖυπε 
ΠΠαρθὰ, ποαυς ἀϊνίπϑ νοςὶβ δυάϊϊι, 56 
οἴίατλ Παπι}η}5 ἀγάογο 5 πὶ βεδγοῖυγ, ἈΠ- 
ἀδ ᾿}}υ.5 ἐποδη ϊ τηθηῖο Ρ15. ἰπ ἢ 5 ἀπο- 
μυ5 ΠΡγῖθ., ἰς πϑηρα οἱ ΥἹΊ, 84, Ἰηῖσα 
Ρϑυσοβ ᾿ἰσεὶ νουδα 8, ΓΘΟΌΓΤΙ. 

26. γεγβυϑ Ὠΐς ἀυρ]}εὶ Γαἰζεῖ ὑπὺς ἴ65- 
αἰπιοηΐο, ὈΥΙΠλ Τὴ ΘΠ ΓΑ 0 Π15 ΟΓξἃ 58Π6- 
ἴδτὰ Ογιοοῖῃ : ἀοϊπάς εἴδη αἰνὶ πιἰδιὶς 
Ομ είδιὶ, φυδπι ᾿πάϊν}5: 0} 16 ν δ εεγεπΐοσῃ 
Ἰηουδίταῖ Πυμηδπεε οἷυ5 παῖυγεο γ6] ἴῃ 



ΑὮ ΠΛΑΡΑΆΒΌΜ ΥἹΙ. 

ἐρεδ, υἱὶ ἀϊχίπιιις, Ρδ5501ῃ6 εἱ πιοσῖς. ϑεῆ- 
δυῶὰ ἱξίυγ Ἔχ δεῖ ἴδ νογπι, ἸΔΙΏΠΙΘ 
Ρίυπι, ἰατίαυα οἢ γιδιϊα 5 διιγίδυ8 ρταΐιιπι, 
αἱ ᾽δπὶ ἃ 58:61} }5 ΠΠ] εἰ ᾿Υ̓͂, μαυδῖι5 ᾿οεὶ ὁ 
δυβρεοῖο ομῖα μαγεῖ!οὶ οαττηϊ 5, ΡῈ π6 
ἔπ Ῥγονεγθίυπι δθιοτῖ, ἴφια 8} δυςῖο- 
τῖθυ5 ΠΠοτυμι ἰεταροτιπ οἴ δπὶ ρσΤΑΥ1551Π|}5 
τασιηοτδῖυδ τερογίατγ, Οἱ] σὰ. ἰ000 πῖον 
ὙΔΓ85 ἰδοἴ0η65 ΟὨΒΟΓΥΔΥ Π,18. 

421. Νοϊαπάυπι ργογβθὺ5 δος ναιϊοὶ- 
Ὠίυπι, Οὐχ ἕξει σε χθών, 4υ18 οχηῃὶπο 
Γερυζηδὶ ἰγδά τοὶ ροβῖθα ἱπ συΐξυ5 ἀϊΐ- 
ἴυ585 (ἴυιὴ γ6ΓῸ σα ΠΙπ6 ὈΓδΏΟ50] ροϊεΓγαῖ) 
ἀε 5δδηςοῖα ὕσιιςς μοῦ Ἠεΐεπαπι (ονδῖδητ ηἱ 
τηδίγοα τορεγία. Ῥ]εγχυ δηῖθα ογθάθ- 
θαηὶ 5 ἰδῖαπι ἰυϊ556 ἴῃ ΟΣ υ1ΠῈ ΙΪΓα- 
ευἷο αἰΐχυο Π|4πὶ ΟΥοο ΠῚ, 48 90 ρΓο- 
τὴ0 ᾿ἰυάϊεϊο,, ἰΔπ4υ τ 5ἰρηυτα 50] πη, 
ῥγαίυϊρετεῖ, ᾿υχῖδ τεσορίδῃ Ὠοάϊοαιε ἰῃ- 
τογργοϊδιϊομθπι 5δογοβδηεῖδ Ὀγηδά 6110- 
ηἰβ δρυὰ Μαῖῖδ. οδρ. 24, ν. 80 : Καὶ τότε 
φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 
θρώπονυ ἐν οὐρανῷ, ἰπ 51:5}}11π15 φυοαυθ 
ποσὶ για τηοηογαῖδ, ἯΠ11, 244, 544. : 
Σῆμα δέ τοι τότε πᾶσι βροτοῖς σφρηγὶς 

ἐπίσημος 
Τὸ ξύλον ἐν πιστοῖς τὸ χέρας τὸ ποθού- 

μενον ἔσται, 
4ποά 08 ἰαϊϊ πο νου 08 : 
Ἰπδσηο οἱ σαῃοῖ}8 Δ ΘΓΣ πα Γ}}}}]6 Υἱδιὶ 
Να}}οὸ δαὶ οὐ νοπεγαπάσπι εἰ πη 8 0116 

Ἰξηυπι. 
Ὡς τραχὶπιο δρυὰ οἵθηθβ Ἐςο]οεὰ5. νἱ- 
φεαὶ 5δηςῖὶ 1.5 5’ ὅπὶ ὙΘΏΘΓΔΙΙΟ, 81} 
ἔσπι 140 115 Δἀογατὶ, υἱ Ποάϊο, 50}1{], εἴϑδὶ, 
4υδηΐυτη (ΟἸ]ρὶ ρμοίοδι, δίπθ Ἅγιο ῆχι 
ἐτηάρίηα. ἀοηΐ. Εχο. ποβῖγ. ΥἹ, οἂρ. 31. 

ΑὉῬ ππὺκμ ΥἹ]. 

1, 5344. Ηἰς Ρογ, σΖυδταν!β δρογῖο, υἱ 
ἦδτα ξῶρε πιο ἴιπι., ΟἾἸΠῚ ὈΓΙΟΤΘ 56 16 }- 
[115 οοπὐυποῖι5, 0 ἐδάδπηαιο ᾿δυὰ ἀν ]16 
Καδϊ ρτγοίδοϊυβ,, 5165 ἴδθθη ἱποὶρὶϊ ἰδῃ- 
4υδπὶ πονυπὶ δἰ 4οὰ σλτίθῃ,, οἱ 4υϊ- 
ἄσπι οδρῖϊα ἰΓυποῦπι, ΠΟ ΔηΠΟΓΌπι, υ] 
ὯΟ5 ΓΌΓΛῸΓ, ᾿Π] ΌΤΙ, 864 1ρ51115 δΔυςοΓ]5 
εοηβ ϊο, δὰ ᾿ανὶδιϊοπθαὶ ἐπλιϊα ΠἸΟ ΠΟ πι- 
αυς δι γ 1) Ππποσιιτ αἰϊοσυση δη Ἰ4υ]ἸΟσγτ, 
δορΠΠαπὶ ργιρβοσί πὶ, εἰ Ἰυάαῖς! ΠΡ γ] ΠῚ, 
ς 2, εὐὐυ5 σοῃίογοηάιπη οὐαὶ πος ἴηὶ- 
τίυπι. δοἀ πος ἃ]ο φιιοαυδ Γαβρεοῖυ τηυ}- 
ἴαπι. ἀϊα [αἱ : ἢδπὶ ὈΓΪΠλ115 6118 ΝΟΓΒῚ15 
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ροσαῖ, υἱ οχ δάὐϊ9, 118 οσῖθυδ 6 ο0- 
ἀϊεῖρι5, οτηηίθυϑ, ἰπ] 81, Ὀγεῖο ὑπ 
ἔγαξηιδπῖυπι ΙΔ Πι5Ε ΓΙ ρῖπλ Ἔχ 4010 ΠΟ ὶ8 
ἴαϊϊ ἐγυδηάυῃ. δοαυδηῖθβ νϑγβῸ5 Δ} Ἰ Π}6 
Ἰηῖεν 86 σομυθηῖ; μ60 581158 ραϊεῖ υἱγυπι 
6 φΡοεῖξ: σεγοῦτο 1868 4ι18}65 ἤσης ΡΓο- 
ἀειυπῖ οχοϊάοσιηῖϊ, δὴ ὃχ δἰδὶ5 8551} 
ἀεςεγρῖὶ ΠΡ τὶς οἰπα ογάϊης ἢ 1] 1] βἰηϊ, 
υὔψας Ἶδπὶ ΠἰΌτῸ 1 δῖπα ομάϊπε Ἰεοῖϊ, 184, 
193, εᾳᾳ. 

12. Ουν Ριγγρία εχ δαι}5 αἰ] τὶ} πηϊ- 
νοΓ5ὶ ΓΪΠΙΔ οηθσβῖ4586 ΟΓΘαὰ 8:1, υἱἱ ΠἰῦτῸ 
εἴδη], 196, ἀδοϊαγαῖυν, ργοθοῖρυδ σαι 
ίυϊ᾽ φυοὰ δηιχυ 5:05 οἰ} 8 το] ρίο- 
ὨΪ5 4605 δίᾳιιδ ἰά6ο ραβϑηᾶ 1ρ88 5δ.γὰ ἐχ 
6ἃ ΓΟΡΊΟΠΘ ογῖδ νοὶ ργοίθοϊα ᾿γδάθγθητυγ 
Εἰϊδπὶ δριιὰ ρεηι}}65, τ] ἴὺ διιῖθηι τ. 8618 
ἀρηὰ πος, υπὰδ οἱ δριὰ δι γ}}15185., 
οἱ σοηῃδῖδὶ ἢῸΠ δχ ποὺ ἰδηΐϊυπι ἰοσο, 56ὲ 

εἴαπι 6 Πρ τῖβ 111. ὁ. 2, 140: Υ, 129, 544. 
Ῥγούϑβυϑ αἰνογβᾶ οδὶ ᾿γδ 0, εἰϑὶ Ἰυἀαῖοδ 
||Δ φυοφιο, δοιὰ γβδοθῃῖοῦ, ἀδ δὐδᾶ 
Νοξπ! ἴῃ τηοηῖα ΡΕΓΥΡΙ ργορο Αραπιθᾶσι 
ΟἸροῖυπι, τϑοθάθῃ! 9 ἀν! ἀαιΐς, 
εοπιπιοτγαῖδ, ἷ, 261, 574. 

24, 544. Οοπίεγοηάιβ ἢϊς ἀδ Ἰυάϊοὶο 
Ἰοσυβ συμ οοἰεργαῖα δογοδιο άα, ΥἹ11, 
211, 544.. εἴ οὐπὶ ᾿ἰδτὶ Π} βης, αυὶ ἰοἵα 
78 ἃ νεῦϑυ 195 δοάδῃ βθρδοῖαδϊ. 

ἀϊ, 544. θὲ ἰπερϑῖ15 πονοότγυπι ῬοΓβᾶ- 
ΤῸΠ) ΤΥ 0.5 ( ΠΖυδηαιδηι, ηϊϑὶ [4] }ΠἸπλυν, 
Δρυα 50105 υἱρδηῖιθιι5 ὈγΙποῖρο8 εἴ οχ 
δηϊαυΐοτα Ῥαγῖῃίοο τι8ι τεϊθη 5), σΟΉ ΕΓ 
Αραϊμίδηι 11, ὁ 24 εἴ 81, [υδυδαυς ἀς 
ἰιος ἀγσυπιοηῖο ἀϊδδεγοηίεπι ΒΥ βϑοη υπὶ, 
ἂς Ἀες. Ρεγβ5. ρυϊποραῖυ, Ὁ. 11. Μίτυπι 
ἰφίιαν φιυοιηοάο ο] Γι β5 πλ5 Εν] ἀι5 (Ὠ15- 
βογῖ., ρ. ΟἿ, ποῖ.) Ποὺ δρεσγίασῃ ουΐ4υ8 
Υἶδῆι δοχαὶΐ υϑ] ποῦ; 86 πως ὀρρτγορτία 
νοὶ αὐ Ἀοιϊηδηοβ ἰγδηβίογσα χηδἰ ποσὶῖ, να] 

οἴϊαπι δά σογγυρῖδπι αιιδ πη} }} γαῖ σοηϊοπὶ 
Παριι}15 1105 Οὐ ποχίδηι : πους αἰϊοπάθ- 
Τῖὶ δου θηῖο5 νΈΓβι}8: Ὕστερα δ᾽ αὐτοῖς, 
κ᾿ τ΄ λ. το η]816 ἰη10}}Π|δὶ ρο856, ηἰ5ὶ, φιοὰ 
ΠΟ5 ὨΓΙΟΓΕ5 Οϑἰ σά ΘΓΆΠ)115, Γοίογαπίυγ δὰ 
ΑἸεχαπάτὶ ϑονοσὶ ἰη[6] !οθῖ δάνογευς ΡῸΓ- 
585 Ἔχρεά!ποπεπι, ργορδηῖα δι ΡΥ ]}]Ἰοἱα 11- 
ΓΙ ΧΙΙ, 211, 544., εἰ ἰδάδῃι ῥγορα τϑὺ- 
θ}5 Ἰάεπ) ἀορογαπῖδ ἰμἰογίυπιιηλ. 

55. θὲ (οἸορποπε, 5ἰοιῖ σιργα ἂς Ῥδ- 
ἴατ!5 εἴ ἀε ΜΙΙοῖο, ἀἄδχυς 4}1}5 ρε μι! 
οΥδΟῦ Ια. σομἶγα νυ]ραῖδπι ἀρυ ἃ γεσοηίο- 
ΤῸΝ ΟὨΪΠΙΟΠΘΙΔ,, ΕἾΔ} ἴυ}, 5.:ὉτΟὐ]ο ρΡοσὶ 

“ 
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Ομιγίβίυμι Ἰογίϊο, Θχβιδηιϊθυβ, ἰοσυβ δεῖς 
ἀϊοοηὰιϊ δὰ ΧΙΥ͂, 212, υδὶ νὰ ποῖ. 

θ6, δ564ᾳᾳ. Ἀσυγδυβ δὲς, υὐ Πῦτὸ ΥἹ, 
Ὧ66 8818 ΟρΡροτίυπδ, εχϑρδίϊδτιν Νοβίοῦ 
ἀ6 ΟὨγΙϑ11 μαριβπιο, οὐ}15 πιοπιϊοηὶ ΟὉΡ 
᾿ἰδηϊυτ Ἰη5ἰδῖαϊ, ΡΓΟΌΘ 81 Πονΐπγι8 88- 
δα βιιργα ποίδιιπι εβϑὶ δὰ ΥἹ, [. 

11, 384ᾳ. Ηωςο τυτγτίυπι δἰ Ιορογα πι8- 
ΒΟΉ τι ἰῃ Ο5]0 [ι5ἴ05 δάνδηδϑ, ρει ἴα 
νἱάοῖυν ἐχ Ἠογηα Ῥαβῖογο, 110. 1, νυἱβ. ἃ, 
αυδηχυδπι 101 ἰυγτὶθ ὩΏ10.8 τηθῃο ἢϊ, 
4υξ, Ηδξττλα 1ρ50 οοτμπιδηϊδηῖα, Ἐροϊο- 
58 6ϑῖ ; ἴτ65 ἴυγγοβ ἰοἰϊάδιιαι υἱγίυῖοϑ 
ἴῃ 115 μα ἰδηῖεβ8, εχ ἱπρθηΐο δυμῖὶ 51:0 γ}- 
{δῖῷ. Νεαὰθ νοτοὸ πὶς σϑρϑγῖᾶς, χιοάᾶ 
[ογίαβϑ86 δρθιδ8865, ἰρ88 ποιμίηα Ὑιγιυ πὶ 
4ιι85 θίνυ Ρδυϊυδ τοοθηβοὶ δά (ογιηῖῃ. 1, 
οδΡ. 18, ν. 18, αυφ νυΐζο {Πφοϊορίοξ νο- 
σδυῖο οἵ οσμηῖθυβ ποῖς δυηῖ, πίστεις, ἐλ- 
πίς, ἀγάπη, «« Πάε5, 5ρεβ; οᾶτί[85». Αρυά 
Νοβίγαυι 8]18 ἰγία ϑυηΐϊ ποιιίηδ, ἐλπίς, 
εὐσεθίη, σεδασμοσύνη, αχυοτυπὶ ργαῖον 
ἐλπίδα πυ]]πὶ οὐπὶ Αροβίοὶ! οδίδοσο 
φ«οηγβηϊῖ, ηἰδὶ εὐσέθδειαν φΑπηάδιη 6586 
Ὧπι οΑγΙϊαῖο μα 165, αυοὰ νυἱάα 8) δὰ- 
ΠῚ Ροδϑὶϊ : Ὡ05 αυϊάδτη πο ππυϊυπὶ 
μἀνουβαθίυν. Ὠοςῖο, υἱ 50]6εῖ, σομπηθη- 
1Δ8 ἀξ ἢος ἰΙοςο οἷαν. Εἰννα! ἀυ5 ( θὲ β6θογί. 
Ῥαβ. 10, υοἱ.) [ἴὰ γνϑγῖὶ : οξίπωπρ,, 
Ῥγαπνιπιὶρ κεῖ, δίεποι(εγεϊρ εὶς, τοςῖδ δὰ 
ΡΠ οἸορίοπλ σϑηθαπι, δὰ τμθοϊορίουτι 
τηϊηυ8 τεοίθ. Μαρὶβ νθγῸ ργορδπάιι5 851- 
ΒΥΠ115ῖ8 δυάδυϑ "Πρ τὶ Υ͂, 284, ρορυϊατίυπι 
ΒΙΙΟΤΠΙ, 4005 δὶ πηαχίτης ἰαυάδι, νἱὶγ- 
ἴαϊα5 118 ΓΕΒ ΠΊΘΗ 8 : 
Ἤλπισαν, εὐσεθίην μεγάλην καὶ πίστιν 

ἔχοντες, 
αὉὲ ἸΓ65 1115 ροβϑιηῖ δἷς ἔβγα ψογιϊ : 
ρ65 υἱνᾶχ, ρίθϊδδψυς δηΐην 8 ἱπητηοῖδ, 

(ιάσβαιιο, 
ὨΟΏ Ἰοηρθ 8} ΔρΟβίοΙ.ο βεῆβι, 8ὶ ρὶβῖδβ 
ΡΓῸ οαγὶαῖθ δοορίδῖυτ, υἱ Ἰατὰ ἀϊοίιπι, 

105. Στάχυν ἀς [τιπιθηῖο ἰηΐοσργο- 
ἴδγὶ υἱχ Ἰἰοαῖ, ουὐι8 πιαχίηια Ρδγ8 δχ 
ΔΕ εγρῖο νεὶ Αἰτίοδ Ἀογδπι δἀνεμοραῖαν, 
ΟΠ 8806 6οχ (Δ]}α ἴθ Εργρίυπι : οἱ 
ἄυπο ΟΔ}11 ρὰτβ Αἱρίῃδ, παρὰ δύσβα- 
τον Ἄλπιν, ᾿Π06Ἰ1Χ ΔῈ ᾿γορα βῖεγ} } 5 τὸ- 
δἷο Βαρεβρδίυν, ἱδπχυδηι φἰαοία ὁράυοῖα, 
χρυμαλέοισι παχυνομένη χρυστάλλοις. 
Αἱ οοηῖτα εχ ΑἹρίθυ8 ἰπ Ἐξγρίυπι ἱπ:- 
Ρογδραῖυῦγ πηρυδηϊδτί σοὶ οδυβὰ νἱς 
ἸΔΡΠΑ ΝΑΓΩΣΪ δεὰ ϑρίος ἱπυργοργὶε ἡ 

ΝΟΤΙΕ 

ἀϊοία, συ ΟἸυβῖο εἱ Βαυδίηο « Ναγὰυς 
« ΘΟ] εοᾶ »: δΔ]]οΓΟ «κ αϊογίδηδ [οἱ "5 ἢ - 

« ᾿ΘΡΟΥΤῚ Π115, τἀ 164} }}05 ονδιῖβ, σδυ]  ῖς 
«ἰμοαγῖθυ.5 ΟὈζι1515.» 5 [ἸΠη860 οἱ Τϑοθη- 
τον δ.}8. « ΥΔ]οτίδπα Οεἰἴςᾶ». δ6 μᾶς 
ἨΔ] ]εγυβ, διὶγρ. Ηεῖν. ἴοπι. 1, βαρ. 91: 
« Οἀον τη ο νοῃουλθηιοῦ αιᾶπι τὰ]- 
« ῬΑ [Πδηρ6, οἷ Ορ᾿ΠΔΏ,ΙΓ, οὔ ἰ ΠΑ]: ] 
« ΥἱΓ68 Ῥγοια  ἰϊ ΤΩ Δ) ΟΓ65 : ΡΔΓΌΠῚ ἴδπλθῃ 
« ἰῃ οἴϊξοεϊπ!5 ποῖα οβϑὶ. ἴῃ Ἐγρίυι δὰ 
« βεχδρίηϊδ ἑοππας Ὠι 05 πατὰϊ χιοϊδηῃ 9 
« 6χ Οεττιμδηΐὰ ταϊττυὐπίυτ, φυΐρυϑ υἱυῃ- 
« ἴὰγ δά υῃρυδηῖυτ χυοὰ ουΐοπι το] Ἐπὶ 
« βογυεῖ; 8}}} δ)’ά Ἀαϊῃοα δἰυπὶ δ ἢ Ροτὶ. 
« ειεγίθυβ ποιϊβδίιδ ογαὶ Νδγάιυβ Οα]- 
« ἰτοὰ οἰυδεαῖτ! ἴο]ῖο, σδυϊο οὐ 18}} σοηὶ- 
«- ουἰδῖο, [Ποτὲ 8] ἰὴ ραγραυζα [δὴ ροῖϊυ5 
« δχ Ρυγρυγδ}] δ διοδηῖθ, τϑάϊος ὁὉ]}- 
« 408 ἅν ρ6 65 ᾿τλ]ϊδηῖο; 81}18 λα 
« Ῥ)ηι,. [πὶ δηιϊθοῖο μαρεὶ (οἰβιιβ. Νὸμ 
« ἀυβρὶἴο φυΐπ δά πογνογυπὶ ᾿ῃβι}Ὀ 18 - 
« ἴοῃ, ρΡογιης τὸ Ὑα]εγίδηα 5. νθϑσῖ 8 
« [οἰοϊηαϊ!εοια ἰηῖ6}]ρ6} οἱ τπηαρὶβ νδ]ϑδῖ, 
« ΝΌΡεΓί 5 Ὠορ] θεῖα 6βῖ, υἱ π0}1}8 α}115 ροεὶ 
« βϑοσυϊι ΧΥΪ Ἴσοη ἀδῖα 511, π}}}8 ἀ68- 
« οΥρῖϊο. » 

182, 53464ᾳ. ἴῃ ἷ58 νϑβϑίθυ [υἀὐδϊοηιὶ 
ΤΩΟΡΙ 6118, ΘΟ τηδρὶβ ἱτηραι θη 15 τηουΐ, 
ΘΧΊΓΘΙΊΛ15 ΒΟΏΔΓΟ νὙἹἀδίυῦ δ Βμο ἴα. θυο- 
0.84116 ἔΕΓΓῚ ροϊπογιπι ἂς σανοσγα ἰοϊεσγαῖα 
[ποτίπὶ ἱπ Εςοϊεθῖδ παβοθηῖα δοιχυδ ἐ]- 
ἰὰ5 τμεο]ορίς νοβϑι ρα, ἀϊϑαυϊδι ν᾽ πηι ἐπ 
Ἐχουγθὰ ποβρῖγο ΥἹ, ρμαγῖ. 11, οἂρ. 8. 
Ηὶς νεσὸ στωϊῃίπια ἀδίδῃάϊ ροϊοβὶ ἰδῖα ἀος- 
ἰγΐπα, συΐρρα δρεσῖα ἰῃ βοιιίβϑιρμα οἵ ἴῃ 
μιωταϑὶπι ργοϊαθθηδ, Ὁ] ἀἰβοϊἀδηῖοβ ἃ 
ΟΡ ΟὨΣΡΌΣ δυιϊβ, ἀδπιηδῖδ ἰρβᾶ, ἀδπιηδὶ 
εἴ ἃ ἙΠὨγἰ βιϊδπᾶ δοοϊοῖδιο τα] εϊῖ. 

149, 54η. ἢ6 1818 δηπογιιηὶ βυρρυϊδ -᾿ 
τίοπα, ροβίᾳιδηι Γοπὶ ἴῃ ΟΠ Π68 νογιϊπγυ 
Ῥαγῖοβ, δὶς ἀδηυπι σοῃβί δι πηι 5. ΑΠΠΠΠῚ 
δὶ ραΐδιηιδ 850, ογῷ νἱἀο]οοῖ Αοϊίδοε, 

4υξ ἴυπς δοἷα ἴεσε ἴῃ Οτίθηϊα στθοαρὶδ 
ἔωϊτ (15 ἀππιι5 ΠοΡὶ8 οϑϑοὲ 380). ἴρβυπι 
ὙΘΙῸ Ὠυηογυπὶ 860 πος πιοῦο ἀράυοὶ- 
ἸΩ15. ῬΓΙΠ)Ο5 5'πΠ6 σΟΠσονεγδὶᾶ ὨΌΠΊΟΤα- 
Ιη.}8 ΔΏΠΟΒ ἰγδορηῖοβ, 4υἱ ἱγῖα βέξοῦ δ 
αἴτί5ν}8. τα σοηβοίυμῖ. ΑἸπο8 ἀσίηάα 
δε]υθηἴεβ ἴδγῖ!ο δου ]ο ἱπιραίδηυ5, ἐν 
δὲ τρίτῳ χλήρῳ, 4υδηυδπι τϑοϊίυς δὰ 
φυδγίδηι σΘη ΓΙΑΤῚ ΡΟΥΘ Ώϊ68: Π1] γΟ ΤῸ 
ἴδ: ἐδῖ δηϊϊαυΐβ ἔτι ἶδτα, ἰπ ὨυΪ υδπποάϊ 
ΒΡρΡυϊαι!οη:}υ5, {ιδῶλ ἰογτοϊμυα, αἱ 



ΑΙ) ΠΙΒΆΌΜ ΥὙ1]. 

ναϊξο ἀϊεῖτιν, νὰ] βυππια ᾿ηοἰυάογο ταὶ 
ἀξ βυπηπια ἀείγδμεγα. ϑὶς ἀρυάὰ Οτθοος 
πενταετηρίδες, δρυὰ [,διϊηο08 « Ἰυ5ἴΓΔ » 

ἀϊοϊ δοϊεηὶ εἴ ὑγο 4υϊῃ 18 Δ 15 ὨΙΠΠΠΠΘΓΆΓῚΙ, 
4υδ Γεύθγα ΄συδίογηοϑ ἰδηΐι ἱποϊυάυπὶ. 
δι. ἔεσε νεὶ Ἵοηϊγδ ροβοὶϊϊ υδὺ8 ᾿ἰηρι: 
ΠΟΒΙ͂ΓΩ τπ| ρΓῸ ὑπὰ μοραοπημδάα οοἴο, ᾿ΤῸ 
ἀυδλριυ5 χυϊπάδοὶπι ροπδηῖυν ἀϊε5. Εἰ 5ὶς 
ΠΟΪ»}8 5:6} 06 δος, χυιοϊίἀϊαηο εἴ ἴδηλ!- 
᾿ἰασὶ βεσιβοῦο υἱδηῖθυ5, ἢ δο5: 18 Γ6 16] ἢ 6 
ΔΗΠΌΠΙ, 40.818 65ὶ δΌρτα 850, δὰ τογι πὶ 
8η δὲ φυδγίυπι δεουϊυπι γείδγαηυβ. Νιιης 
ἔπ Ὀγβθθδ11 Ἔχαρὶο, 40] ἰοῦ ῖδπὶ σθη- 
τοσίδτῃ ἐχοθάυπὶ δηηϊ 50, ΄Ζυοπηοάο πὺ- 
τοογαθυηίυγ" Ἦοο, πἰϑὶ (Δ]}Ἰπλιγ, τηοάο. 
Ῥχγιπλὶ οχ 115 49 βερίθιῃῃ ἱπιρίθϊ δππο- 
τῖπι Πα ἀοϊηδ 85, ὨυΠΘΓῸ 18 58 ΤῸ Ὀϊ8- 
αυς ἴδια)! : πδῖὰ δα ρἴθ δ ΓΙῸ ΠῈ ΠιΙΠΙΘΓΌΓΩ 
ἴῃ οΥἹϑηίς δἃ0 ργαβεγ πὶ ἀρὰ 70.6208 Γ- 
᾿είοης ᾳιδάδπι σοηβθογϑῖι τι 6556, ΠΘΠΊΟ 
Ὠσδοϊῖ; οἵ απο ἰοτίδϑα ΟΡ οδυβδᾶπι ἴῃ 
ΑΡοΟΔΙΥρδὶ Ὠυπι ΓῺ ἀΐδγιιπ ΑΙ Οἢ ΓΙ δι] 
ἀεοπηϊῖον {05 8Π1}18 οὐχ ἀϊπλ!άϊο, 1 
εβῖ, ἀἰπιϊά!α δηποόσυπι μορομιδάθ. Ηϊς 
νεγο, σφυρά ἰρ66 νἱἀεῖυγ δ᾽ 1 πὰ5 1π- 
ἀϊςσδγα υεσϑιβ, 3] δά βερίοτι μεραἀοϊηδάδϑ 
Ὁ ηδηι Ππηοηδάσιμ Δ 46 Γγ15, ἰά δβῖ, οοἴδνε 
Βοάἀοπιδάϊβ δηπιπὶ ργυυπι, ὀγδοάτης 

πρώτης (ἀρεογίίυ5 ἀϊχιδοοεῖ Νοδίον τῆς ὁγ- 
δοάτης ἑδδομάδος ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ), 
Δ Ρο 8 χυοῖ 4υθτῖπι5 δηπυπὶ 850. ἴῃ 
δυϊαταῦ αὐἱὰ δὲ νοϊυῖ Νοδίεν ἢ ΕἼΏθπὶ 
ΓΟΓΌΙ ῬΓΟΧΊ ΩΝ 6586; ΑἸ ΠΟ τ δίυ πὶ ὈΓ6- 
ΥἹ νϑυταγιπὶ ὈΓΟν406 ροτ τσ ἢ ΠΕῸ 
ΡοΟβ66 11|5 ἀοπλ Δ ΌΟΠοπι ὉΪ ΤᾺ ΔΠΠΠΠ 
850 ῥτοΐεστι (δε δε δηῖυγ ἤδο οἶγοᾶ Δἢ- 
Π11Π}Ὲ ξΕΓδ ὨΟΒΓΘ 284, 4υἱ ο51 ἰργρίίδοι 
264); γοδὶ Βυπο δεουϊυγατα υἱτἰπιδπὶ 
ΤΟΓΌ πὶ ΠΟΏΥ ΒΟ τη, βἰουϊ σοπίίηυο ἀϊ- 
σον, 140, 544. ; δίφχυς ἱπάδθ Ῥἱογι ΩΣ, 
1ὰ οι, δυάφοτυπι βου υἀπο-ΟἸ ἰδ δηο- 
ΤΌΣ ἰογγ βῖσο τοβπυπι, 144, 544. (ἀυςα 
ΥὙἱ οἰ !ςεὶ οἱ διιβρίοθ Μεοββϑὶα), σρῃγογβδηῖα 
οὑπὶ [8115 Π60 ᾿ρϑοϑάιθ ἀοσεπῖα αυϊά- 
αυϊὰ ποῦ ἔυετιῖ ἃ ΘΙΌΎ1ὰ τευεϊδίυμπι, 
180, 544. 

151, 344. ὐυὐπι δος δριϊορο σοηΐον 
Ραϊδπλ χ 'ρδὸ ἀυοσίυπι ἃς μηδ ἴγΓδΠε- 
οτὶρίυγα δριϊορυπι ᾿ἰργὶ 11, 840, 544., 
υϊδυδάδηι ἴδηθη αἰϊοηυδῖ}5 δυϊ Ογηΐῃο 
ΒΌΡΡΓαδδὶβ, υἱ χιᾶχίπια ἢ]}85 αὐτὰ ρϑῖγα. 
Πακιι}5, αυοά ροδβιεγοσὶβ γεϊγδοϊδιϊοης 
ἱπήϊοϊιπι 6δί. 
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ΑὉ δῦ Υ"1. 

ἵ, 8544. Ῥαυοδ ἀθ μᾶς ἰϊρτὶ ᾿οεἴαν! 
Ρασγῖε, Υ11}. ᾧ' 1, ποϊδμαδ πορὶβ ἐγυπῖ. 
Θοτιρία φυΐρρα οϑὲὶ ἀ6 ἰἰϑάοτη ργορθ Τὸ- 
Ρυ5 οὔτ ᾿ἰΡγο Υ͂, αἰχψιο, αἱ 4118 ἀδ:οῃ- 

βίγασο σοηδίϊ βυμπηι8, 8 δοάσιῃ δυοίογε, 
7υάδοο πεῖρα ᾿}]0, ποβῖγ!8 αυϊάοπι 580 υὴβ 
ΔΙίθμο, ΠΟὼ ργούδῖι5 δυΐεπι [116Γ}5 ὨΟ8- 
{τἷ5, ργαβογιϊπ) ΔρΟΟΔΙ γριοἶ5. ϑιδιϊπι, δὶ 
4195 ἰαπίυπι Παροδὶ ΟἿἹἱ υἱ δῶρο (8}- 
τοὶηδ οοηΐίοιτα νεῖ, ΠΟΙ ΡΟ Πι: 691 
Βοος ἰπετίαπι σππὶ ᾿ἰοτὶ Υ ὁχοτάϊο. 

68. θὲ Απίομ!! ΡΣ ργϊποῦραῖα ρϑη]ο ̓  
Ἰοπρίυβ ῥγορτθάυγ ἢσο σδιτηθη Ζυᾶπι 
ρος αυϊπῖιδβ; πὰς ογοάδα, 4αδηην!8 8Ὀ᾽ 
δράσῃ, ρϑυὶο ἰδηιθῃ ροϑίοσῖι8 οἰ τυτη: 

88, 544. Ὠιγδοοποπι ἰβῖιπι Θυπ θοὴν 
6546 401 ἰῃ Αροσδίγρϑὶ, σᾶρΡ. 18, 544., 
ρυτγαῖαν, πιϊηΐηηθ ἀπ ῖυτῃ εβι. [5 ὙΈΤῸ, 
βἷ'σας τοὶ χα 5δηοῖ 1109 τὶ, νδτὶθ 
δεοὶρὶ ροϊοοὶ, μοϊυϊἝἜυθ ἃ 5:0 γ}1}5ῖ8, 8ἰ- 
ουΐϊ ἃ αυονὶβ ἰδεΐοτε ναὶ ἱπιοτρσγεῖθ, ἴῃ 
ΡΓΟργίδπι ἴγϑ ἢ]! δεηθείη. ΝΟΡῚ5. νἱ- 
ἀσίαγ, νοὶ ον 1Ἰυἀ Βοι5 απ, γασ- 
τέρι πλῆθος ἔχων, ἱπιο! }!ροπὰυ8 Απ|}- 

ΟΗσιδιὶ στόλος δἷνα οἰδε5158, οὐπὶ 510 
ἄπος δυσαιαδ δβτηΐῃὰ τηδτὶᾶ ἴΓΆ} 1616 Π8 8:56 
ἃ Αβία ἴῃ οσοϊἀοηϊδιη, δἷνα 8} οὐεὶ- 
ἀεηῖα τυγδβ ἴῃ Αβδπὶ. Ῥυυ8 ἴἴετ, Υ8- 
Ὠἰϊδη8 ΠΟΙΔΡΟ., ΠΟῊ ΤΟΥΘΥΓ ΘΏ 5, Τηδρὶ 

δ( το! 'φαὶ Ἰοςὶ ἰθπόσεια δοςσοάϊι, αἱ ἰοΥτὶ- 
Β1115 1116 τγγαῦπυ8 6 Ῥαυιἷα Ἀοπιδτι ρΡ6- 
ἴδ Π8 βρη! βοοῖυγ, ποπάπτη 40}0}56 ἀε]6- 
ἴ8π|, οι 56] ηἴ1ἃ ρᾶγδῖδπ) ΔΌ ρ50 ρεῖ- 
Ὠἰοΐοπ ροτιεπαυηϊῖ. 

125, 54ᾳαᾳ. Ἀδουτγτὴῖ ποὺ βουλαὶ ἴῃ δὶ- 
ΒΥ}} 118, ργθοῖρυς 11, 58 544. εἰ ΧΙ], 
θΆ4, 54... 114 ποῦ ἱπιπιοτῖα ἀδοϊαπιαῖὶο 
δάνογσυβ ἰηβϑηϊδηὶ 50 ᾿πηρογδίοσυβ 
ἘἈοχδηΐβ δὺ ῬγββοσΊ πὶ δ} Απϊοηϊπὶς 
ῬῈΓ ἴοῖιπι ἹΡΟΥ ΠῚ, ΠπιδΧὶ 6 ὙΕΤῸ ΡῸΓ 
Αϑἰδῖϊοδα ργονϊπεὶδ8 αἱ ἔυβαπι, δηιρ] 1ἢ- 
σΔΠᾺϊ, ἐχρβοδηαϊὶ δἰησυ 5 υγθδ5 ΠΟΥ 5 
βυΠ ρ᾿ Ὁ Ο5:5406 ΤΠ ΠΙΘη115, ἰ6ΙΏ}}}}5, οἷ γ- 
εἶ, γἰδιεϊβ, εἴς. χυοσιπα ΓΟ] αυ8Δ8 Πο- 
ἀ16 πγϑΙθῈΓ, 5ϊπιὺϊ ἀΓΕΪ5, 81π|0]} πιδρη- 
βοορηῖϊα οαυ88. Ταὶθπὶ ἰ χυτὰ ἀρυ π 05 
δοάϊο τεάϊνινυπη σοπβρίοἰπιὰα, ἔ]1οἷι5 
αὐϊηδπι! 

181, 54. θὲ αι ἀδιγυπιὶ σοΠογδ θα 
ολρίοπάϊ δἰηὶ πὶ ἀἄυο νϑγβυ8., δι ίζοΓα 
πείδϑ : ΠΟΙΏΡΕ δὲ Απίοηϊπος ἢδυὰ ἀπθῖε 
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Τοίοσθηξ, 51: ᾿υάϊοθηίγ 4υυπ 6 Γα- 
ἰίφυο Ὠυ)ὰ5 ΕΕὈγῚ ἴόποτα, ἴυπὶ 6 ἰ6- 
ξεμ 5 ̓ ηΐγα υεγϑῖθιβ ἀυοθυϑ 181, 54. 
ΟἸ15815 πίοι θα 8 αυδίυον, ἀδ 4υ]0ι5 

“ ψίάα ποῖ. [δ᾽ δηλ, 188, σδῃθηῖυῦ δθς 

ονθηΐιγα, ἰά οϑὶ, Ἀοιηδηογιπι ἱπρογδῖο- 
ΤΌΣΩ ΟΥΟ ἀεδιίιτυβ, ροβῖ ΘΥΡΙΪ τοξοβ 
υϊπάοοϊπι, Ὠθπρ6 ροϑῖ [οἰ άεπι ̓ πιρεγᾶ- 
ἴοτεϑ Ἀοιῶδῃος ἂὺ Αὐρυδῖο δα Ἠδάτγδηυτ 
Ὠυμηογαίοϑ, δἰοΐ διιργα, 50, 544ᾳ., δῖφυς 
1άθο 5} Απιοῃίη!8. Πογυϊ τόσο αΥ̓πἃ- 
δι18 αιιοιμοάο βαχῖδ ῃυτηθγοῖιγ, νΑγὶ 5 
τηοάϊβ δχοοφίίασι ροῖοδὶ; εἱ αυϊάαυϊὰ 

οἰ ἐδ 68 τὰ σοΠ) ΟΕ Π1}15, ΠΟΓΟΓ σῆς 
νἱἀδιυγ οὐδ ᾿πδι! τὰ πάδ δὸς γαῖϊο : (μ- 
8ΆΓ68, ΕἾΔν, Νετγνα, Τγαδηυς, Ἡδάτγια- 
τ, ΑὨἰοΠΏΙ. 

188, 54ᾳ. ἡυδῖθον βοβοα νϑγβι8, [98- 

186. 41.058 ὈΥΓΙΣΩΪ ὯῸ05 ὉΠῸ}5 τι ϑυδραοῖοϑθ 
ἀῃοἰλιβ πηι, δρυγίοα οἱ ἐπί ροϊδῖοβ 6588 
τοὶ ἰὰ υὑπᾶπὶ δυσυμηθοῖο 5ἰϊ1, φυοὰ ἀρογίς 
οοηϊγϑά!οιιπὲ ὙΘΓΒῸΪ δΈρτα Ἰεοῖο 65, υδὶ 

ἴγτες Απιοηϊηὶ ργβξαϊουηῖυν ἢ τἰπὶ} οἵ ἴῃ 
Ὁ πιο ΣοτΌπι ἅτγίϊςυο γερπδίυγι, πανύ- 
στατον ἦμαρ ἔχοντες, 4υξ εοῃβίδῃδ ἔιϊϊ 
ΦΙΡΥΠἰδιασυαν ἰγϑά ὁ, υἱἱ δίερθ πορὶϑ 
ΔῸΪ Δ υθυβησ ἐδὶ. ϑδδὰ πδο τη 6] 18 Π0η- 
οἰ ασγὶ ροββιϊ οὐαὶ 15 φα ραυΐϊο ἰμἴτα 
δοαυδηῖυν, 143, 544., φιξαυθ ραβδῖπὶ 
4115 ἐπ ΘΙΡΥ}]Ναΐδ ρᾶπ δὰ βδιοἰδίοπι 
τοουττυηῖ, ἀ6 ργορίπη|υο Ἰᾶπιάιιὸ δά- 
νϑηϊδηϊο Βοιηδοὶ ἱπιροτγὶὶ ἤπο. Αἱ εηΐπὶ 
Ῥγορίηχυυ Βαρθαῖον δη15, φυθαλ ἰμ ἰδῆ 
του δ 5 ὑυϊοῖρυπι ροπογδίίομθβ, ἱπηπιὸ ἴῃ 
Ρεγρεϊυυπι αἰ οστὶ υἱάδπιι5 ος νεγϑὰ ! 
Παῖδες χαὶ παίδων τούτον γενεὴ ἀσα- 

᾿ λεύτων. 
Οὐμβίεσυι δὶ ἰῃϊογροῖδιὶ δαηῖ, αἰ ΓΟΙΏΌΓ, 
δ νοῦββ, φυδπὰο ναὶ ἃ 700, πἰδὲ ροβῖ 
δάνθηϊιπ, (οπείδητίπὶ δ» δἰίψυο Ομγὶ85- 
ἴδιο Ὡονδδ 8ρ68 [ουθηῖο ἰάθοηχαα 5ἰη 15 Γᾶ 
ΠΟΒΙΓΟΓΊΣΩΣ ΟδΙΙΩ τὲ δυδυτὶδ ἐπ π16}}015 
τοϊγδοίδηϊο "ἢ Νεὸ ἀϊὰ ὝΈσΟ ἢθς Ἰοηξο ἀ6- 
μυὰὲ ἰδία, φυϊδαυὶς ἔυἱϊ, πονυμτι ογδουϊυπὶ 
ϑυυτλ ἀΌΓΟΓΕ; ἱηνοὶῖ οὨῖτ, δὲ νοὶ. 

5.1 }}}} Ἐπῦυτα Βυδο, 10. ΧΙΥ͂, 280, 5η4ᾳ. ἂς 
Ἰξηοῖο αἰΐφιιο βεφχὺθβ υπαχυδῆι οὐδηΐυσο 
Βτΐποῖρα ρμοβῖ τηυΐτοβ ραυῖτεῦ ἰρηοῖος ἴὲ- 
ἸΏΘΓΟ ἃ 8:0} 15 ἴῃ [αἰαγαπη οοη)οοῖοπ. 
δεὰ ρῥγϑϊυχογαῖ Ἠοεσυ, δὰ. Υ͂, 808, 

ἴδ!ετα Ομ); ϊη0 ργορμοίϊδηι οἱ φυϊάοιι ἱρ5ὶ5 
᾿ϊογὶς ἰηϊοσταση ὀχ αἰ θθβ Ποπ δι ΟΠ λττα 
ἄς ΖΞ ηθα εὐυθι6 ροβίογὶς οἷα ἴῃ τ δ 

ΝΟΤΑΕ 

ϑΟΘρ8ι 868} ῬαΪδοερϑὶ τεριδίυτι : 
Νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει, 
Καὶ παῖδες παίδων, τοί χεν μετόπισθε γέ- 

νωνται. 
Ταῖς οὔθ ἴῃ 8005 υϑὰ5 σοηνεγῖεγε μυ]8- 
Εἰδυ!ογαπι ποδίγσοσυτη ἢδῸ σομῖγα ἰῃάο- 
Ἰθ ΠΕ βιργα ἰηροηίυπι ἔμ}. 

129. δε Ῥμαιίοθ, ργοάιρίοβο δἰ, 
8616] ρμοβὶ δἰϊχυαοῖ 5δουϊογαπη διιθίτυ9 
ἢ ἴεστι5 δϑρίοὶ οἱϊπὶ ογθά!ο, 4018 πιᾶ- 
ἰοῦ δδὶ τ ἷὶ5 ἱγδοῖδῖα οἱ! ρυσαυδ 
ποῖ, Ἷ 1] ᾿ς οὐϑογυδθῖπιι5, ἢϊϑὶ 0}1}- 
τοῦτλ δηῖϊθ ποδῖγα Ἵδισηὶπᾶ ἈΡρδσ 896 
ἐδίυχω Δ᾽ 6 τὰ οχίγοιο ΤΊΡΕΓΙ δῆηο, 8ὲ 
Ταοῖῖο Πά65, ἱεπηῖο ρμοδὶ Τιρβεγίυμι, δὲ 
Ριηΐο. Ναῃς νόγὸ ἰάεπι τεἀϊϊυτυ5 οδ- 
Ὠἰϊαν 80} γοσυτὰ ὥποηι ρϑυϊο δηῖς Νὸ- 
ΤΟΠΪδ ΑΠΠΙΟΒτΙδι1 δάἀνεηΐαπι : νδηδ 0Π|- 
πἷᾶ, ἐς αυδθυ5 ἰδθδη δάϊ,, 51] νυδοδῖ, 
ΟυὺΓΔ5 ποδί Γἃ5 ῬοϑιἝΟγ 5 δά ργΊογοαι δἀϊ- 
ὕοπεπι, ρδᾷ. 225, εἱ Ετ θά [1611 [πῖγο- 
ἀποιϊίοπεπι δά δΙΡΥ} 18, ρΡδρ. 17. 

151, 344ᾳ. 1.80 ἰδῖ8, ἱσωσηδηῖβ ἴσγι, 
μαυὰ ἀμ 16 'ρθ6 6ε6ὲ Νεγο Απὔςγίβιυς, 
δε ροϊϊυ5, αυΐα πυης ὁυάδο ἄπεε υἱὶ- 
τῆυΣ, ΑΠ᾿ϊπγοβδῖαβ, ῬεγΓ[χυ8 ροβῖ Ὀγανα 
τεβηῦπι ρῈΓ Μαβδίδιη, 41 πυπο οί χυς 
ἀοδισιδῖυν 50} οδηὶθ ἄρυτα ὅτοεβεοπι οὐ- 
βιοάϊουι5. Ηπεο ἰξίταῦ τροῖδρίογα πῆς 
6ϑῖ ἴῃ Βοιιδπι ραγίοπι ΟΡ θμἋ8, πο οὐ 
δετίυ5, 10. ΧΙΥ͂, νυν. 15, Ἰοοο Ἰἐοεῖ πἷως 
ἀυοῖο, ἴῃ τηδῖαπι δἴαιιο ρμοβϑδίδπι, υδὶ 

ἀε Οάεσπδιὶ ἰπιογίδοϊοσγιθα5 ὑκυτραδίυγ. 
69, 5ᾳ. Μίγιιπι ἔοτβδη αἰϊσυὶ υἱάθθὶ- 

ἴν Μοεεῖα γαζπυπι ἐς παηεϊδτὶ, ᾿γῖ05- 
4υδτι ἀδ Βοπιᾶ δοῖθπι εἰῖ, οὐ͵ι5 δἰδιλπι 
τρθηῖο ἤεῖ, εγια ώς ἔα δυάεκοτυπι 
ἃς ᾿υἀαϊζδηϊίυμι ορὶ πο, Μεβ5ῖδηι ἄς εαὐΐο 
ἀεβοδιβυγυπι 60 ἰ080 ᾿εροτγε φυο Απιὶ- 
Σρο58185 πραγ υπλ Ἐοχμδηυπὶ Ἰηνδάογεϊ, 
ποπάυτα εαρῖϑ 80 6ἐὸ Βοχιὰ τη] ο4ι6 
τηΐπιι5 ἀΐγυϊα, ποοάυχῃ 5 ρδοῖ5 οτμηΐ- 
Βυ8 φοπεθυϑ χαΐθυ5 οἶϊηι οοπθδίυτ ε᾽υ5 
[υἱεδοῖ πηρογίαμη. Της ἴογα υἱ ἰπ υ- 
ἀεθα υτὴϑ ποΥὰ πούδψιβ Ἀεὶ δὰθβ εσ- 
βιγΓυογοῖυγ, ποι ἢριΓαῖο, δοὰ ργοργίο ἃς 
ὙΕΙῸ δ6Ώδι,, δυά δεῖ ῬΑΙΊΪΤΩ Ἔχ ΟΠΙηὶ ἴεγ-- 
ΤΆΓΌΠΩ ΓΟΡΊΟΠΕ ΟΟΏβΤΟΡΔι15, ΒΑΥΌΠι ἐχ 350- 
Ῥυϊεγο τονοοδί!β (φυδηαυδπη ὨΟΏ δἰηο ἀδ- 
Ἰρεῖα, αἰ Ορίπδιλυῦ, Ὡθάὰς ἰάδο 5:π6 
Ργίοσα δἰίψιο ἰυά!εϊο), υἱ οἰνιϊαίοτα 1]- 
Ἰδπὶ ΡΟρυὶο πο αυϊάεια πόνο, Ξ6ἀ τὸ- 
πουδῖο ἰηείγυσγεηῖ. Ἦος ἰρίτυς, ἀς φυο 
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πυπο δριτι.5, 5:0 .}} 10 ἸοςΟ, ἰδ νθγ8}}5 

εἰαιιδυΐα, σχῆπτρα χρατήσει, ἰαἰ 16 νοΓ- 
ἰεηἀὰ εοἰ « τοζηυπὶ Δα ὲῖ βἰνα δυδρὶ- 
ΓΑΙ ῸΣ », τρϑὶῖυβ 4Ζυδηὶ « ἴδῃθθ! δυὶ 
Ἔχογοοθιῖ ν. Ταης ομΐπὶ ἴῃ δυάδα ἴδῃ. 
ἴὰπλ Ὑρ Ὁ 1114 ἀοπιαῖϊο, πομάσ οἱ 
Ροϑίοα ἴοῖο οὐνε, πάσης γῆς. Μογίιιοβ 

γΕΙῸ δά ᾿ποεσὰ τγενοςδῖοϑ, ἀποφθιμένους 
ἀνεγείρας, ἀς δυά;εῖ5 ἰδπίιπι ἰπ16}}151- 
[2115 ΟῚ 6Χ ᾿ρϑὶ0}8 διιοἴοτγι 5 υθ 15, 56 οχ 

γεςερῖδ ἀρια 8.08 βεηϊομία. ἡυοά δάάι!ι 
Ροεῖα, δἴογηυπι μος ἴογα γορῆυτῃ, εἰς αἰὼ- 
νας ἅπαντας, σοί γδάϊοετα νἹἀοἴαν 10 }}- 
[δῖα δὶ φυλι, 4ὺϊ ἰρϑυπὶ δἰϊφιδιὰο 
ἀοοινυδηάυπι σεοἰπεγαῖ, ργιπλιμἢ ΒΑΓΡΆΓΟ- 
ΤῊ} ἹΓτυρτομο, Υ͂, 508, 544., ἀδίηάε ἃ5- 
ἰγογὰπι σοὐΠίοῖα, Υ͂, 511, 544ᾳ. δεὰ διις- 
ἴογεπ) ποβίγιηι ἃ ἰἰῦτο Υ̓ δὰ ΥΠ{] γδῆ- 
βευπίεια.,, 6 υ11π|}6 τυ ϊ ἴα1}5 Ορὶ- 
ὨΙΌΠ65 ΠΟΠΗΣΜΙ ἸηΠ6χ 556 διι85, 116 Γι πὶ 
ΠΟΙ δὰ 218, 544. 

185. Τυγραβ πονεῖ ΐς νϑῦϑιβ, αιϊᾶ 
ἀμορυ5 5:0 .}}}}}}5. ἰοςΐ5, δὶς εἱ 1, 110, 
νδγαὶ ῥυγΟσ 5 [δηλ 15110}}}} Ἰεοιο. θυ 
4υϊάοχῃ, 408}18 πλαχὶ πη νυΐζαῖα οὶ, ἀστα- 
σίῃσι τύραννοι, Υἱχ στεοοιη) δοηδῖ : οἰδὶ 
τυδηῖυ ᾿ρβᾶπι ἱπίγργεΐυση ΟΠ ΠΝ}, αἱ- 
ἰνιβδὰπ) ταὶῖϊ δὰ 1η518}0}}658 ἱπῃρογδιογιτ) 
Υσ68, ΕΘ, 51 γγαςβ. Αἱ ᾿ἶδτο 1 Ἰεσίτυτ 
ἁρπασιαΐοι τύραννοι, "άΓΌΑΓΕ 588η6 ΟΙΔΩΪ- 
ὨΟ4Ὸ6 δὰ τροίσγυηι τηδὶα, 515 ἴδιβθι αἱ 
θὸοὨ δἰ φυϊὰ μοῦ "}υἃ ππᾶ] πὶ ἱπιγοβρὶοὶ 
4δᾶὶ, Ἰἰυσοῦλ αἰἴϊδεγεηϊε Οτερογίο Ναζ. 

Ηὶς οὐΐηλ νἱ1ἴ8 οι τλ ΘὨΠΣΟΓΔ ἢ 8, ἀ6 

Πεθυϑ 5ι115 σᾶγηι. 1], μᾶρ. 50, εἀ. Μοτεὶ!. 
δ 5εγριῖ : Ψεύστας, ἀνδροφόνους, ... 
ἅρπαγας, ἀνδρογύνους, κ. τ. λ. ἸἀοΙηαι 
δα Νειηεβίιπα, ρας. 140 : Ψεύστας, ἀν- 
δροφόνους, ... ἅρπαγας, κ. τ. λ. θυο 
αἰγόάυδ ἰοςο νἱάεῖυν δι Υ]] πὶ ἴῃ πχοηῖς 
Βιαθυ 1556. (Πὰς ἢΠΠ|6 φυϊάεπι ἃ ΘΙ ΡΥ} πὰ 
᾿:τογαῖυγα ἃ] θηι5 : πᾶ νἱάδ ηοΐ, ΔΑ Υ͂!, 
26), εἴ ἃ 114 νοσδρθυΐιι ἰδιμὰ ἅρπαγες 
δά 56 ἰγᾶχ!θε6. Νί5! ἰά4 τ28}}5 εχ Ἐνδηρο- 
11ο βιπηρίυτμῃ, υς. ΟΡ. 18, ν. 11, υδὶ 
εἴ: Ἅρπαγες, ἄδικοι, μοῖχοι, κ. τ.λ. : 564 
Ροεῖδῃ) ἃ Ῥοεῖδ χῃηυϊιαῖηλ ΠΟ 15 4υΐ- 
δῶν ΤΕΓῸ 5. π}}|10}5 οοῖ. ΡΟ55Ε 0941 ἰῃ- 
ἀϊοίυαι αἴδεττα 51:0 }}85 ᾿ρ51:.5, ῬομΘΌΙ}5 
1ῃ 5. 1}}} ἐπ τλογαϊίοηθ, ἰΙοσο 4υΐάθηι ΠΟ ἢ 
ξεηυΐηο, 56 ἢϊης ἀμπςεῖο, 1}. 11], 40 : 

Αὐὑτοῖς (ἰὰ εἴ, ἑαυτοῖς) ἁρπάζοντες. 
ἔχ Π!5 οπμηἶθι5 Π0}}}5 οἰ υμσθὶ 501} ρ51586 
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οἰἰπι δι ΡΥ Πα, ἅρπαγες ἠδὲ γοὶ ἠὲ 
τύραννοι : δε ἰεοἰοπο τι ΠΟὈ15 σογίδηι, 
ἃ ἰϊ16 [ογίδδϑε ἀυ}ῖδη), ἰὼ ἰοχῖαπι δάπ)}- 
ἴεγα ἃι151 ΠΟΙ} 50 }0λ115. 

194. Ἀαδρίοογε νἱάδιυγ ἡ ἱλαρά, 5ἰουὶ 
εἰ φυξξ βδοαυεῖυν, 200, 5464., θηλντέρη, 
οἴ Ἰιῦτο 111, 15, 8544., χήρη, δὰ τθυ- 
᾿Ἰεγοπὶ ἱπῃοσδίδτη 4188 5. τγογαδι 
ὥπεπι τγοριδῖυγα ὑγρά ϊο Ὁ ἴῃ Αροοσᾶ- 
ἰγροὶ, Ἑὰρ. 17, ν, 8, 544. οἴ σᾶρ. 18, ν. 8. 
Νοβῖεσ δηΐπι, αιδτην!9 δυάδι, Αρορδ- 
Ἰγρβθοϑ ἰθεῖοσ ἔα, υἱ 41189 οδι πα ϊ πηι. 
ἤδῃς φυϊάσπι πλ}] ΘΓ πὶ δριιὰ ἀϊ νυ Ϊοδη- 
Θὰ τγ}}85 Ἀοτλδ ἤρυγαπι 6556, ἀνθίυδι 
Ὠοη 6βῖ; οἱ ᾿ἴρ96 ραϊδῆη 8556η|1: Αροκῖο- 
Ἰυ8, “Ὁ. 18, ν. 2, ΒΑΡΥ]οπ δῖ νοσδῃδ. 
γογυϊ ἱπίεγργοίοσ, υἱ βοϊθπὶ, βϑσϑῃο 

ποθυϊα5 οράυχογυμῖ, ἀυπὶ ἰδηγῖτε οὐ᾽υ5- 
ἄδιι ἰσῃοῖ γοβηιπὶ ΠΟΙ Π:δοιηϊΌγ, 
ἰάχιια 8π| δηϊ 5, ἰ6816 ποβίγα ἰρβἃ 
ΦΙΡΎ114. Θυδηάυδη ἀδεϊαγαὶ νἱγ μδγυπὶ 
Γαγυχῃ αἰ} σα η 18θτηυ5 Μαϊναπάς, ἀ6 ΑὨἰ]- 
οσἈγιδῖο, ἢ}. ΧΙ] δι} ἤποια, υβχυδπι 56 

ἰδ! 5 ἰεπιὶπϑὸ πηδηϊοηοῖι δρυὰ ρῥγίβοοϑ 
Ῥαῖγοϑ8 γΓθρεγ 886 : 4ι:0ἀ ποη ἴδπὶ Δ βοϊυ!θ 
Πορδββ6ῖ, 51 δ4115 διἰἱϑηάϊδβδοεῖ δὰ ἰσεηὶ 
Ἰοευχ ἀ6 κταβ. Υ, οδρ. 25, υδὶ διτὶ- 
ἰὸς νἱάυς ἤξυτα υδυγραῖυν, ποη αυΐ- 
ἄεπι ἀς Ἀοπμδ, βοὰ ἐδ τογγοβισὶ Ηϊογιβᾶ- 
ἰεμι, ᾿γδῃβίαῖο δ ἔρβᾶπι σοβῃπομιῖπα χή- 
ὑῆς ἐχ δος, π}8ὶ [Δ] 1 πιυν, ϑ: ΡΥ}] πο Ἰοοο, 
ΠΟΙ ΘΠ) ἐχ Αροραὶγρδὶ. 

205. Ηκπς πιοτίυογυτῃ τοϑυγγθοιὶο 68- 
ἄδπὶ νἱἀοῖυ 6886 4υξ δυρτγα, 110, 0- 

ἀξόγιπι ΠΟΏΡ6 56 ρυ 6 Γ]8 Ἔχθυπίαπι, υἱ 
Οὐλπὶ ΟἸΝ ἢ} δΌρΟΓδιία ἴυγθα ὑγΡοῖὰ τα- 
808} ἰγεφυδηϊοηῖ : νἱάθ 1δὲ ποῖ. 

218, 844. 851 αυοὰ ἀϊχίπιιι8. ποθ 
ἀϊχ 556 ρίρεϊ, ρᾶγ5 δος τὶ οοἰανὶ, Υ11], 
δ 1, δ οδάδῃν αυᾶ ἰἰρεν Υ ὥδηυ ργοάϊὶϊ, 
ΟΓΘ 1] 6 δβὶ διιοϊογομι, υἰ ἦδπὶ δὰ 169 
ἐπηιιΐπηυ5, ἀιπὰ ἤδη 50] οἈστοὶηΐδ ΄υδϑεὶ 
πονδπὶ ΘΟἰ ΠΟποπ) ρσοσιγαῖ, αἰ φυϊά ἀ6 

ἀοοϊστίπα 5υὰ Γεϊγαοῖδϑδα τοὶ σοι ρ 6886, 
ᾳυδΐεηυ δα βηετ τεσ οἱ Οἱ ἰπιὰ ἴ6:)-» 
Ρογὰ ρεογιίηοθαὶῖ. Νδη Πργο Υ Συάἀαοτιτα 
ἀοπηΐπδιϊο ἃ Μεβδίδ ἰῇ ἰεγτὶβ οοπϑιϊ υἷα 
ἰαπάϊι ἀυταίυτα γαῖ, ἀοπος ἃ βαγθδγὶς 
ΖΕορίθυϑ ἀδδιγυοτοίαν; οἵ ἰαης δδῖσο- 
Γυχὼ σΟηΠ]οῖι ἴοῖι5 ρου υγὺ ογαῖ τηθῃ- 
ἄυ5. ος δυΐεχῃ ᾿ἶρτο Υἱ11, δυρτγα, 110, 
δεϊεγημσ τ) ργράϊοϊυτι οὶ Μοβδδο τεβηυπι, 
εἰς αἰῶνας ἅπαντας, ὑπὰδ οοπ)ϊοὶ μοῖεϑὶ 
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ΦΙΘΓΏΔΙΩ ἴοσα οἰΐδ }ιδιδὲ ἀοῃηϊηαῖϊο- 
ηδπι. ἢ 0 υἱ αἰΐχιο τηοάο σομοὶ ἸΘπίαγ, 

ὨΘΟ6886 65ῖ Ροδῖ δ Γοδπὶ δι ἀξογιη [οἰ - 
οἰϊαῖθτι δβίγογιιπι σομΠίοῖι ἀἰϊδγιρίαπι, 
ΦΕΥΌ ΠῚ ὨΟΥΤ ΠῚ ἰδ ! 6.18 ρέδπα ΟὨγ ϑἰᾶη0 
56η811. ἴῃ αυοά ἢι51ὶ] οἴηηθβ, πο 7υάεὶ 

ἰαπίυπι, δαπμἰδηϊαν ροϑὶ δυργΘπλι τη 
θεὲ Ἰυάίεῖαπι, χρίσιν ἀθανάτοιο Θεοῦ, 
Ῥγαβουμία ἰοτηροϑίδίιη ΔΠΒΉΔΓΙ ἢ) Π0}- 

νΕΓΒΙΟΏ6, ἄλλ᾽ ὅταν ἀλλάξῃ καιροὺς Θεός, 
τοϊυϑ4υ6 ναιογὶβ πιυπὰϊ αἀϊδοομιϊίομδ, 

ἀλλ᾽ ὅτε χόσμος ὅλωλε. Αἴᾳφιια δος ἔδεϊ]ε, 
αυϊδαυΐς νο]εῖ, εχ δρί]ορο μυ}}5 56 ΟἿ οΠΐ5, 
ὨΘΙΏΡΟ ροβὶ νϑγβυπὶ 208, σοῃ͵δοίατ8 οἷ}- 
εἰοῖ, δεὰ οοπ͵θοίυγ!5 ἰαπῖυμ : δάδο ἔττιῃ- 
ὁ εἴ πιὰ δηϊ οτληϊᾶ. 

4211, 544. ΑςΓοβί 5. πος, ΟΠ 11} 
ΦΙΡΥ ΠΠοτιπλ ΡΔῚ5 ἰοηρα ΟΟἰοθΟ τᾶ, 
οηδῖ Ὧ05 υἷ 4υδ ΟἸἷπὶ πλυ]ὰ 46 60 δγ- 
ξυϊμδηῖο ἀἰ5βοτιπηιι5 ἰῃ Ἐχουγου Υ, 
“ΔΡ. 5, ῥϑυςῖὶ πυῆς Γαβυτηδπι8. Οὐ 
ξγϑοθ « ΒΟΓΟΒΙΟΝΙ5 », Ἰηϊογάυπ οἰϊατῃ ἃς 
Ργθβεγιῖπι ἰαῖίης « δογοβι ομλυπι.» πυῃ- 
ουρδίυγ : τηϊυ8 ἰδ ργοργῖα, 4υΐϊᾶ 
ΔΟΡΟΒΠ δ λεπὶ ὈΓΙ πιὰ δϑῖ ᾿ἰ[ γα 5θὶι νΘΓΒ15 
δ6ι: νοοΐβ δἰϊου)ιι5, ΔΟΓ δι ἰςἢ}5 γο το ορυ5- 
οσυ]υπ ῖνθ Τρυβοῦ]! ἱγαρτηθπίυπι οχ ]1- 
1ογῖ5 ΘΟΙΏΡΙυτ πὶ νοσυτι [18 1}}0 1.8. ἴῃ 
οοηζίηιι5 β86ηϊοηῖ1 5 ἰοτιηδπι τοὐδοίυτ. 
Ιἰάχαὰθ ποη ϑυπϊ δΔΟΓγΟΒΙῚ ἢ}}5 ΔΟΟΘΏ561:- 
ἀλ 11 σερϊ 4Ζὰ οχ οἰπμηΐθυβ᾽ υπϊὰ}5 
νοοὶβ ἰδξογῖς ῬΘΓ ΠΟΙΠΙΘΕῸ3 5.05 ἀσϑὶρηᾶ- 
τἰ5. οἵ ἴῺ ὑῃδηὶ δ ππιθτὴ (ΟΪἾ8115 56 ἢ - 
δίχα δἰ αυθπὶ οἰδοίυπι, 4υ8]65 ἴῃ 5:0 γ}- 
ἸἸῃ19 ἴΓ68 ἱῃνθηϊπη8, 1, 14] 544. (οἴ5ὶ 
ἀυρ! ᾿Π1Π|ς 6ϑὶ ᾿μογργαῖδιϊο), ἰπ θοἱ πο- 
Ταΐη6 ΟΧΡΓΪπιθηᾶο:; ἰΐοπι, 1, 826, 5644. 
ἦῃ 5Δ01Ὸ ποῃηΐης ΙΗΣΟΥ͂Σ: οἱ ὙΠ, 150, 

Ὧπ ποπῆης ὑγ0}5 Ἀοπιϑ. υἀ8᾽5 μοι }8- 
δἰτηστι ρἴδοογα ἀθθυὶ ἰηροηὶ! Ἰυβὰ5 ἰ8- 
ἴθ, ΠΟὨβι16115 αοἶγοδ {ΠΠΟΓΔΓΌΠΙ ἀρίσο5 οι- 
ΤΊΟΒΒ ὙΘΓΒΑΓῚ, οἵ τπηυ 1 Θ᾽ 05:04] ΘΧΟΙ- 
Ρίυπι ἰῃ 'ρ88 Αροοδι υρϑὶ γερευί πηι, ΟΡ. 
18, ν. 18, ἴῃ ποιλῖηθ ΛΑΊΤΕΙΝΟΣ (ρτο 
Δατῖνος), πυπιοτυμῃ 666 οἰδεϊοηῖο. ΑἸλυά 
οβὶ ΚΥΡΗΙ ξοῆι5 ΡῸΓ δἰ σι δα ̓ 6Γδ5 ἴο[ὶ- 
ἄστη 5θΏδι.5 ΓΕ βθηϊδ 115, οἱ δρυὰ 51]- 
Ἀγ] απ, ΠΠ, 24, 16 ποῖ ΑΔΑΜ. ΑἸδιά 
δἰ} Ππυάϊηα ἰδυῖυπι ἀποταπι ΠΟΙ ΠΠὶ 
ἀρυϊίυν, υἵ ἴῃ Απϊοπίποτασα τυόοδρυ]ο 
δὐπὶ Ἀδωναΐ οΟἸἸ]αῖο, δυργα, ΥἼ}1, 66, 
γοτυπι ἤςο, υἱ δυρτα ἀϊεΐαπι, ποϑισὶ πο 
ΘΌΩϊΪ ΔΥΙπΙΘμἴὶ. ὙΥΊΟΓΟ, παοοάττῃ ἴδτηδῃ 

ΝΟΤΙΑΕ 

υιδἰΔῖο δεῆβι., δογοδίϊο ὶβ ἀϊοὶ ροϊοϑῖ, 428 
παπΐυδ ἰδηϊαπι ΠΟΙΠΙ 15 ΡΓΙμλΔ Ἰ᾿ἰΐογα νεὶ 
Ὡομιθ ἰοϊυτι νοὶ 586ηϑιι: πὶ 8] 4ιθ τὰ ἀ6- 
δἰριιδῖ, ΘΟ) α5Ππ1041 Θχοπιρία ἴῃ δἰ ρτ σδη- 
ἀϊ5 ἱπιροσαϊογιπι που! ῖδυ3 σΟμρ] υΓα ἃς 
Ρδπα οοῃίϊημᾶ Ῥγυδηϊ ὈΓΏΟΓΟ5 111 
νΘΓβι5 ᾿ἰρτὶ Υ οἱ ᾳφυδῖυονῦ ΠΡΥῚ Οἱ {1πὶῖ 
Ῥδῃα ἰηΐερτι. ϑϑὲ πο ἴδ ο}}16 πἰπιὶς εἰ 
Υἱχ ἀΐρηα 4πδ ποϊεπῖαγ. Νὅο πὰ] 0 πιδῖοῦ 
ΒΟΓΙΌΘΏ118. ΟρΟΥα, 4ιῸπ| ἀΐνεογβα υπίυς 
ΒΟΓΙΔΟΙΏ 5 δἰ Θηἴ185 οαγῖο 4υοάδη [6 Γὰ- 
τῦσι ἱΠ} 014] υ τὰ ογάϊηα σοητἰπιιδηῖυν, αυᾶ- 
165 οἰϊαγιὶ μοδϑυπῖ 1π 1ρ88 5Δ0Γὰ 5. ρίυγα 
1ἰ ῬΒΔΙΠΝΣ 40] δΙρβαραίὶει ἀϊσυπίυν, 118, 
144, οἵ ογοπιῖθ ργορμοῖς ἰδιηθη δι! 65. 
Αςοδάϊηλυ3 δι ΠΟΒΙΓΌΙΩ δΟΓΟΒῖ 10 }}} 415 ρ6- 
ἢυς, ασαοά Οἴςετο δὰ Οὐυμδηα Ἀομδηο- 
τυ ογδοῦϊα Γαβρι οἰ θηβ, ἐδ Ὠἰνίη. 11, 54, ᾿ 
τεοῖθ, αυδηινὶς δυθοῦϑουτα, 116 ἀδβμὶι, 
« υ8ὲ 6Χ ὈΓΙΠΔΟ νΟΓΒῸ Οὐ 0540.6 56 Ὠ 16} 1188 
« μεϊμηἷδ ᾿ἰϊογῖ5 1}}}8 ϑθηϊοη 15 ΟΑΓΠ6Π 
«ΟΠ6 ργϑῖδχιτῦ»ν., 4υοά πη] 15 [0Γ- 
ἴΔ856, οαογία ρει] υς  ἀϊ5 αἰχίθϑεϊ, « υδὲ 
οχ Ἰογῖ5 υηΐι.5 Δ] 10 0}115 ΝΘ Γ5118 ΟΣΔὨΪα 56- 
φυσηῖυπι νογβυιπὶ ἱπ| {1 ἀοἀποιπιίαγ ν. 
Τα]15 ἔυτ οτάο 1 Γάγιπι 'η ὐτηδη 8 δυῖ 
85 ἀϊοῖ]5 δριιά Ἀοπιδηοβ ΟΥδου} 15, 8ιουϊ 
ΑἰΪαῖο ὑπὸ οἵ δ᾽ ἴοσο ὄἜχϑίρ]ο ᾿ηοῃβῖγαν}- 
τηῖ15 ἰη ἔχο. ΠΠΠ4 4φυὰο ἰοῖαπι δὰ (Οἰηιᾶ- 
πΟ5 ᾿ἰρτο5 βρεοϊδιιϊεπι ἀοοῖγηδηι ἐχρο- 
βυϊη5. Ν ο 50}115 ΓΈβροχὶὶ δα ᾿δῖαπιὶ ΟΥ- 
ἀϊποπλ Οἴσοσο ἴος. οἰϊ. : 864 εἴ εχ Ὧγ- 

τοηΐβ ἢἀς Ὠιοηγϑιι5 Ηδ᾽Ἰοατγπδϑβθιιβ, ΕΥ̓, 
9. 62, δϑάθῃβ, 81 4} ἔογϊ ες ΘΡΌΓΙ Ὑδγ- 
5113 115 ΟΥΔΟΙ}15 ἸΓΓΕρβἰββθηΐϊ, δΟΓΡΟΒΌΘΒΙ - 
ἀϊς νἱιο ἀοργεμεπὰϊ : Ἐλέγχονται δὲ 
ταῖς καλουμέναις ἀχροστιχίσι. θυοὰ ἂγ- 
τῖς ἸΔοΥ ο588 Βροοῖπιθπ, ὉΓῸ 1115 ἴθρο - 
τθυ5. ΓΑΓΊΠ 58η6 οἱ ᾿πδίρῃα, αποτηοάο 
᾿πραῖγασὶ ροϊιοσιῖ, τὰ αἀἰΠροηῖοτ 4υ:- 
δἰἴὰ πιο βίγανίηυϑ 'ἢ οοάδηῃ ἔχς. ΟΔΡ. 16. 
Αἰφυϊ πῆς οαπμάθπιὶ ομμηΐηο δογΟ [1 ΟΒ}- 
ἀϊ5 Τογγλδτη βεγυδΐδση τ ρογί πηι} ἢ πος, 
ἀα ΄υο δρίπιιβ, 5: ΡΥ] ηο Ἰοοο. Θυἱά πὰ 6 
(οἰ ρα5 ἢ (υπλ Ὀτιηδονι8 δ᾽ ΟΥ}}πογυ πὶ 
οἢτιβδηόγυμ, 14 εεὶ, ᾿ἰργὶ ΕΥ̓͂ Ἰἀόπιχιια 
[οτίδϑϑο Ῥγοζθτηὶ δυοσῖογ, ρβοιάονδιϊοἰηϊδ 
818 ρῬγοϊυ ]5ϑοῖ, ἰπογυηὶ μαυὰ ἀυθὶδ ταϊπυ5 
ογράυ}} ἰδοΐογαϑ φυὶ δυρτγαάϊοῖδ αγτοῦὶς 
δεῖι Οἰοογοη β 56 ὨΙΟΏΥΘΙ: Ηα]1ς. τοβῃϊπιο- 
πἰδ οὈἠϊοαγεηὶ ἀθ6 Ουπιαπὶβ δΟΡΟβ 1 Β}15. 
Θυδρτορίεν, οἰἰαπιοὶ μοι 5εοὶ Νοβῖεν ΕτΥ- 
(Ὠγαοσγιπι δ᾽ϊοσυπινα ΘΙ ΒΥ] πογῖιτα, μος 



ΑὮ ΙΒΒΌΜ ὙΠ]. 
Ὁγῃδῖυ ὈΔΓΘΌ[ 61, Θχοιρὶο 56 ἴυ611, Π6 
||} χυϊάομλ ρατῖθ υἱποὶ ἃ συδοιμηάιο 
δΙΡΎ ]α νοϊυϊ! ; 56, ψυυπι ἰἰργυπὶ δᾷ- 
διοάογοῖιν, ΄φυὶ μοάϊε ἐπὶ Υ]111, Κὶ 2, 3Ρ6- 
οἰπΐῃθ 4υοάδιη Οὐμηαπδὲ ἃγ 15 Πρ γιιπὶ 
Πυτπὶ πονυχῃ ᾿Ἰμομοαυϊῖ. [πᾶς ᾿ς ποβῖγα 
ΔΟΙΟΒΈ ΟΝ 5, Π0015 πο δοσυγαίὶ5 ἀϊδβοι!- 
εηάα. Μαϊογῖατη }.}.5 ἰΔθοτὶ5 πεο ἀϊὰ 
60 ἰοῆρα 4υδϑιν1ῖ δυιςῖοῦ : ὈΓΊ ΠΤ 5 ΘὨΐΠὶ 
δορορὶϊ νοςο5 αυδ ἀρυὰ ΟΠ γδΔπο5 νὰ]- 
ξαικοῖπη)δ ἴυπς οἱ βδογδι βδὶ πηδ5 [Θγε "δ ἢ- 
ἴυν : ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤῸΣ ΘΕΟΥΎΥΙΟΣ 
ΣΩΤΗΡ. Α΄ ἰογίδϑβοε 10᾽] Ῥγϊσηι τ Π0Π- 
δ εγαῖ, ἴῃ ὑαῦϑὶ ΠΟΠΙΡΕῈ 248 : ἀεϊηάε 
νόσοὰ ὑθᾶπὶ Δ ἀϊ ἢά6]1Ρ0.5 1]]Οτιιτὰ 
ἰοηρογυπ ᾿ρ58π| 41041:6Ὲ ὙΘΠΘΓΔΌΙ 6. 
ΣΤΑΥ͂ΡΟΣ (ἀε αι νἱάε ποῖ. δὰ ΥἹ, 26); 
8 υἱἱ δχ ΠΑΓΙΩΙῺ15 {Πππ||0 νογβυπὶ εἰδοστεῖ 
βροπάδίουπι, 58Π6 ῥ6β5: 01 ὃ Υἱχ ογοαὶ- 
τηυ9. π4υς Ἰ᾿αῖογα ροδίδπι ἤορ ροϊυϊι 
ἐχ μᾶς 1 τηράϊᾳ δογοβίϊο 6 αιιδϑὶ ο8- 
ΘΌΓΑ δΌΔρίοἸΙοη6 πὶ ΟΥΓἰϊυτατ Δα Γα- 
ἐδηϊ!15 ΔρΡραπάϊοϊβ δἴχιθ ἰά60 ἀϊνθυβδβ 
οΥἰξιπ!5. οο ἰἀπηθῃ περί θεῖο ἸΠσΟπηπηο 0 
Ὁ} ρεγβανεγανυὶ οδθπλ ΒΟΓΟ ΒΘ Ο  ἀ15 [ῸΓ- 
πιδ, ἄοπος ᾿5ιϊι5 ΔΒ ΟΥῚΒ ἤποπι ἱπάϊοαγοῖ 
Ἶρ56 15 γϑυβῖθιυ5, 249, 54. : 
Οὗτος ὁ νῦν προγραφεὶς ἐν ἀχροστιχίσιν 
Σωτὴρ, χ. τ. λ. Θεὸς ἡμῶν 

Ουϊά νόγο 51 ἤοῃ ἰάθπι ὑδίχυς νϑγβυυσα 
ὨΌΠΊΘΓΙ5 οχϑίαὶϊ ἢ ΝΠ ρα ἀΐνιπι Αὐρι5- 
τίηυπι, ἀς Οἷν. θεὶ, ΧΥΠΙΠ], οἂρ. 28, ἴγας- 
τησηἴιπιὶ πος οἰϊδηΐδη), ἐχ εὐυθ4υς Πἀ6 1π 
Ἰδιϊη 15 πλ6 611 νυ] οὐ Ποῖ 06 1}18, ΡΓΙΟΣ ἰδ ηἴιτὰ 
ῬΔΥ5 ΒΟΓΟΒΈ ΠΟ 415 τορογυγ. Πρυϊδηάυπι 
δος Ἰαἴΐπο ἱπῖογργεῖ Αὐξυδιη!δηο,, 4 
Οἱϊγᾶ ΧΧΥ͂ΙΙ ΡΥΙΓΏΟ5 ὑΟΓθι}8 ΠΟῚ ρΓΟοθϑϑίϊ. 
Ουοὰ υἱῖτᾶ ΧΧΧΙΥ ΠΟῊ Ρογγοχεγὶϊ διιοῖοῦ 
ρ56, πθς Ζι6ΓῚ Π6Ο ΤΩΪΓΑΓῚ οροτίεϊ : 415 

" φοἶπα ογα δῖ ργοροϑβι πὶ 1ρ51 ἘΠ4υΆΠπὶ [ι11356 
ἰοΐυτα ΠΡ τυτα ἴῃ ἤδης ἰογιηδπι ργοάυοογοῦ 
Ἀεἰίχυα Ἰφίτου 5:0 1οἱ οἵ νυΐραγὶ τη 040 
Ρετβθουῖιαβῖ; οἱ δος οτητίδ, αυοδὰ 56- 
80) Εἴ ΤΩΟΙΓΌΠΊ, π6ς Το ᾿15 πδς ἀδίεγῖι9 
48π| σεΐεγα 10} }1πᾶ. [πηπο 1ῃ δογοϑβιϊ- 
«Βογυτι ἰΑΡΟΓα ποι υἱάθίαν δα" ϑροιῖα 
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ἀϊβδου ταῖς του τι ἱπιροά ἴα [1566 50 ΓὙ]- 
μδηι15 ογαῖϊο, υἰϑὶ φυοὰ βδρὶυ5 1 ἢ ἀγιἸου}05 
τοι! άοπὶ φυοὶ νεγβιβ ἀϊβθοοῖα, πιΐηυ ἰδ ηϊ- 
ἴεγ ἀδουττίῖ. θ6. αὐ͵ι8 5: ηρ}}5. νογθ15 
αιΐϊα Ἰοηριπὶ οβ5αῖ αἰ55 6 Γογὸ, ἃ ᾿ΓΔΙΠ18- 
1115 εἴ τπογὰὲ ΡΠ] Ο] ορὶο8. ᾿οΙρογαπῖε65, 
ἀπὲ πης 1Π5]5ἴοπχι8 ὨΟμλεὶ ΧΡΕΙΣΤΟΣ. 
Ἠυυς δηΐπὶ Δ (85 πὰ ΟΥ̓ ΒΟΡΤΆΡΒΙΑ 
εἰδίεμι ἤγτηδὶ Ὠυ)5 τὶ, ἀυοσῖα νἱάε- 
Ἰεεῖ 4 νοῦρο χρείω ὕγὸ χρίω, }ιχῖα 
νοϊυβῖυπι ΙΔΟΓΕ 50 ΓΘ ΡῈΓ εἰ 
ἀρ μβοῦρυμι τ φυοάουμιάυδ ἰοηρυπι. 
δαιῖς ἢος ἰριταν ἀθ στθοο ἰοχῖυ ἀϊοίυπι 
δἰ1 : πῆς δ᾽ αυϊὰ δἀἀεηάιτι ἀδ Ἰαϊϊμδ 
ἱπιογρτγοϊδϊομα πλοϊσίςα ἀν Αὐρυβιίηὶ 
ΟΡ6 βεγναῖδ, 48 ΠΟ 15, υἱ [,δἰϊηῖ8, ΠΟΙΙΟΣ 
εἴ, υἱ σΔΊ οἰ οἰ5, φυοάἀαπιπιοάο 5 παῖ !ογ. 

Θυδησυδηι ἀὰ νογϑυυπιὶ σοποϊπηϊῖαῖθ ΠῈ 
ἦρ86 χυλάετῃ να]ὰθ ἀείθπαϊι εαπὰ Αὐρι511- 
Ὠϊ5., 4υἱ 66 ἰπἰεγργαῖῖβ Ὠομλει ἱμπα!- 
εδῖ ; ἰδηΐιιη ἃ δπιῖοο 5: σοτηπιοάαῖαπι 
ἀοεεῖ : « [η ἢἰς, ἰπαυῖῖ, [1115 νουβῖρυ8 
« ἀς ρσῆοο υἱουμηάιε ἰγδη818119, εἴς. ». 
Νες πιΐηυ5 ἴδῃ, ᾿ρϑὶ ἰδηαιᾶπι Αὐξυ5- 
(ἰὴ {ἸΡυδηἄα., δριιὰ οςεϊἀθηῖα]ε5, υἱ 
Ρίοσδαυθ Αὐριβιηϊδηα, Ὠγοχὶ πΠ8πὶ 58- 
στρ βεγιρίιγα διυςσϊογι αἴθοπι ΠῈΓ ἰοϊὰπὶ 
ταθάϊυσῃ φνιπὶ Οὐ τ ν}ϊ., ἤθη οἰϊαῖα το 

ἃ διιοίοτιυ.ι5 Ρ] τ πι}5 ρΓΑΥ 55: Πλ]5706, 
56εἀ εοἰΐατη ᾿ἴἢ δςο 65:15 ἀξδοδηϊδῖὶδ ᾿πῖον 
ἴογαϊ θα. Ὁ ΠΟ Ὠ 88, ὈγΟγβὰ8 δοάθπι ἰο60 
Ἰτυγρία φυο πιιης Ἀγπλπιιϑ οΔΏ υΓ : « Ὠ165 
ἔγιθ, εἰς. ». Μαμδηῖ Ἰυρσυῦρτὶβ 1115 σΑΠΕ1ο 
Ὠοη ψοῦρθα ἰδηῖΐυπι, 564 οἱ πιπηοτὶ ἴῃ 

ΤΑΙ] 115 ΘΟ] οσίογαπι πιδῃ 501 115 8556" 
να, πος ἀϊυ δηῖθ ἢ08 Ὠοβῖγοβ ἀἷθ5 ἴγ- 
Ρἶ5 δ ἃ ἀοοιἰ5ϑῖπιο υἱτὸ (ουβθιηακεγ, 
ἴῃ ορεσα οὐἱ Πα] : Μισέ, ἀε ἢ Παγπιο- 
πὶδ αἱὸ πιο γεπ σε, Ῥατί5. 1852. 5415 1π468 
Ῥαϊοὶ φυδηῖυπι ἔπεγῖῖ μοάϊοαια 5:1, 581 16 πὶ 
δηϊ αι ᾶτιπι 5ΔΟΓΆΓΙΠΙ οὐ Γο518, Ὠ11215 

ἢδι 1 ρδυς 5, 111ὺ5 ᾿πιογργείδι! οἢ5 ργὸ- 
ἴϊαπι: αυδτα, π6 ἰεοῖος δἰϊυπᾶάς αιξγαῖ, 
᾿ς Ρτοίδγεσαιιβ., οὐπὶ δυο ὶδ 6χ ἰῃ50 
ποβῖτο ἰοχῖι φυθγοηάϊβθ, ρμᾶρ. 290, 544. 
ἴαεϊϊο, 51 ευἱ νδοδθὶῖ, σοτηρομπδηάδῃι. 

211 70 οἱ: δίσζπυμι [οἰ] υ5 δα άογα πιδάοβοοί. 
Ε οαἰο τὲχ δἀνθῃϊεῖ βεὺ βεεοῖδ [αϊυγυ5, 
δε! Ποαῖ πὶ ΟΔΓΙ 6 ργβθῃ5 υἱ Ἰυαϊοοεῖ ογθοπι, 

220 [ΓηΔ6 θοῦπὶ σογποπὶ ἱπογοάυ]υβ αἴφυς ἢΠα6]15 

Οεἰδυτι οὑπὶ δδποῖα, δονὶ 78πὶ ἰθυταϊηο ἴῃ 1080. 
δὶς δηϊπιᾶ Οὐ σΑΓΠ6 δασγιηὶ, 4085 Ἰἀ]οδῖ 056, 
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Οὐ )αςοὶ τπουϊῖα5 ἀδῃδὶβ ἴῃ υϑργῖρυ5 ΟΥΡ!8. 

Βο)ϊοϊδηϊ 5 πη δογα υἱγὶ, οὐποῖδτη 4ΌΟαῸ6 6 8281). 

425 Εχυγεῖ ἸΟΥΓᾺ5 ἰρη δ, ροπυπιαια, ροϊυ πη αι6 

Ἰπφυίγεης ; τεἰτὶ ρογία5 οχυγεῖ Ανθγηὶ. 
ΘΔΠΟΙΟΓΌΠΙ. β86ἀοηΐπὶ οσὐποῖδο ᾿τχ ΠΙΌΘΓα ΟΔΓΏΙ 

Ττδάθιαν ; βοηῖ65 δεδγπυπι ἤΠαπλπιᾶ ΠΓΘΠΙΔΡΟΪΙ. 

Οοου]ῖοβ δοῖυδ τοϊθξθῃβ ἴυπς 4υ|5406 Ἰοφιεῖυγ, 

230 ϑϑογεῖα δἴψυο Ὠδυβ τοβογαθὶϊ ρθοΐογα μοὶ. 

Τυης οτῖ οἴ Ἰασῖι 8: κι γάδρθυηὶ ἀσπιθ8 ΟΠ 65. 

ἘΤΙΡΙῸΥ 5015 [0 δτ, εἴ σβογϑ ἱηϊ γι 851]8. 
γοϊνείυγ οἰ υπὶ; ᾿ΠΔΤ15 δρίοηάον ΟὈΙΡΙ. 

Βο)ϊεϊεὶ (1168, γν4}}65 δχῖο]!εῖ: 80 'πλ0 ; 

2345 Νόοη οὐ ἴῃ γοθ5 οτϊπηχ 50] 6 ν ] Δ τὺ : 

ὅαπι Ὡχυδηῖιν οΔ ΠΡ 18 τηοηῖο5, οἱ σὥγ δ ρουιὶ 

Οππηΐα ςοϑβδυμῖ; [6]1ὰ5 οοπίγδοϊα ροτὶρίϊ. 

ϑίο ραγίἴον ἰοπῖθδ ἰογγοπῖυγ, Πυηϊηδαια ἰρπὶ. 
Ετ ἴὰρά ἴυης βοηῃϊῖυπι ἰγἸ δῖοι ἀθη ἰδεῖ Δ ἃ] 10 

240 ΟΥΡδ, βεπλθηβ ἰδοϊ 8 τ] ΒΟΓ τὰ νυ Ο54116 [Δ Γ65. 

Τατιδγουμπαυδ οἶδο5 ΠΟ ΘΙ ΓΔΒ ἰοῦσα ἀ δ 506 Ώ5. 
Ελ σογᾶπι ἢϊ. ΠΟΙ ΠΟ Τορ65 5:51 δηἴῸΥ δ ΠῚ}. 

Ἀδοϊάδῖ 6 σαϊο ἰρτιίδαυε εἴ δι ἢ 15 ΔΙ, 18. 
ἴ πᾶς ἱγηβἰδίϊοηα, ργῖογ ΔΙ 408 πι6- 

{ΓῚ νὰ πο 5 ρᾶγνὶ μδεπάδ, πιδχῖπιθ 
ποϊδῖυ ἀϊρξηᾶ βαμὶ ἢδς. ϑιπρυ]οτυπι νὰ - 
512 1Π|{18, 4118 }18 Ἔχ ρστσο {{π|||οὸ ὑσο- 
ἀιραμῖ, ρᾶπο ἰδηάιδηὶ 8δογὰ ΒΟΥΥΆΓΟ 
ν Ϊυἱ Ἰπίεγργοβ, ἰδἴ1η15 ἰδηΐυτι Θχ ργεββϑᾶ 
Ἰιϊογῖβ. θυ ἰδ πο ϑουταοηὶ ἀδογδηῖ οἷθ- 
τηθηῖα, θυ ρρί ον! μαυὰ 114 [6] οἰ τὸ, αἱ 5ὶ 
415 εχ δογοβίϊο 15 Ετυΐυ πὶ τοῆσογα νὸς 
1, θαγθαγυμ ἱηνθηϊαὶ : [ΕΥΟΒ. ΟἈΕ]5- 
ΤΟΒ. ΤΕΥ. ὈΝΙΟΒ5. ΕΟΤΕΆΒ. υΐα 56}}}- 
οοἴ στο νοχ ΙΗΣΟΥ͂Σ 986χ 116 γ15 εἴϊεσο- 
μαῖα, φυϊπαυαα ἰδηπῖαπι ἴῃ ἰαῖϊπο (0Π- 
ἔποηβ, ὕτὸ ΙΕΒΥΘ 50 ρ58ι:1 Ἰπίογργαβ 
ΙΕΘΥΟΒ, νοϊαῖ ἀπιρᾶς σταεὶ κἰρηιδί!5 [οὐ- 
Ιηᾶ5 Ο οἱ Σ γοργϑϑδϑηΐδγο σομδῖι5. Ὠοϊη- 
ἂς ἴῃ νοοα ΥἹΟΣ, αιυυχα ν ργδουπλ απ 
ἀεβιἀογαγεῖιγ, 118 νεγῖϊ ἰδ ηαιιδπὶ 50 Ὑ10- 
ἴππὶ ᾿πνθη δεῖ ΔΝΊΟΣ : νΙἀογηῖ ρτᾶπι- 
τηδιϊοὶ δοαυϊὰ ἱμάς ςΟ]] δὶ ροϑβιὶ ἀθ δηϊὶ- 
408 ᾿51105 16 γο ργοπυμιδίϊοπο. ϑϑὰ ̓ πὶ 
ἰκῖδ μἰογααιιθ ϑβθηϑογαῖ οἱ ρᾶσνὶ ἀυχογαῖ Αὐ- 
διυβιϊηυβ : δες οἰϊδτη τόσα. ογϑυ 281 
“ φοηἴγδοϊδ » 50Γ1ρμ511 ἱπῖεγρτοϑ, πὰ 6 σοη- 
)1εἴας 16 1556 {πὶ Ἰῃ Ἔχοιηρ  αγὶ β80 ῥηχ- 
θεῖσα, υδ]᾽ ἰοχῖϊ5 Ε πο ἰδῆ μαροῖ φρυχ- 
θεῖσα, «σοῃθυδβίᾶ». Ὕογθι 299, οδηὶ 
φοῃδυογαὶ ᾿ῃ Θςο] 6515, δἰοῖ ἀριιά Αἰιριι5- 
ὕπαπὶ ἰορί τσ, « οἵ τὰ] ὰ »; ἀρεγίυπι ΝΟ ΓῸ 

εδὶ οΟἷἰπὶ 50 ρ581556 πο ργαΐθηι, « κε 

ἴυ}α », 116 [υθεηῖα δα  ΘὨ[ΔΓιπὶ δῖα ἢΡ- 
80 ᾿Πογάγυσα ογάϊπθ. ἴ υἱππ|Ὸ ἀδηΐχυς 
γογϑι νυϊραῖδ 1 ἐδίαυς ἰδοῖϊο « ἀδοϊάεϊ », 
Β6μ6, 5ὲ δὰ πηοΐγιπι οἱ ᾿Ιηριδηὶ ΓΟβρὶοἸἃ- 
ἴθ, τη }]6 5ἱ δὰ δογοβί!ο!} ἰαροὰ δἴᾳυς 
ἱρβὶυβ ᾿πίογργοῖῖβ πιδηΐθηι : πᾶτῃ ρυϊδν 
1116, ϑδἰουϊ ἰῃ νοοῖθυ5 4118 φυϊθιιοάδῃι, 
«ΓΟ ] Προ, το Ἰφυΐ, τεϊῖ  », ροβ86 ἐπ 
« Γροϊ εἴ » φυοαιε ᾿ἰτογαπι ξοιαϊ μα ΓῚ σΟΏ- 
βοηδηΐοηι. ἰάθη), 4ιπὶ πιοιγυτι βυδάογεῖ 
«6 (615 », ΒΟ ΟΓΟ τηδίυϊῖϊ « 6 “5 |0 », 

Δ μ850 ἰπ οἔδϑιγα ἰϊαῖι, στϑοδ υἱθῃ5 
Ἰϊοθπτϊα 400 Τηδρ15 ἰαϊ 6 Ἰοφυεγοίυγ. -- 
Ετ ας μϑοϊοηυθ. ἀδ αἴγααιθ δογοβίῖοἢ}- 
ἀἰς ἰογπια, φσυυῃ ργοδ, ἴὰηλ Ἰαϊϊμᾶ. Θιιοὰ 
Πἰδὶ τς Ρσο χιογὰ 8πὶ Υἱ δυο 4υδτα 
ΡΓῸ 5110 [1ς}5 ποῖ τηοά]ο, το ΠΒΙΓΆΓῈ - 
Πλι15 1δ] 8] Γδτπ ΔΟΓΟβ ΟΠ: ἀθση 511} ΡΓΊΟΤα 
Ἰαϊδηΐθμη : 1 'ρ80 δηλ ἰἰΐϊ]ο ργῖδοο 
ῬΓΙΠΙ18. 6 γογθοσυη ἰἰἰογὶβ υόοθῖῃ Θ[ἢςῚ 
ΙΧΘΥ͂Σ, φιδ Ἰαϊϊηθ δϑὶ « ρ|5.18.» : ου}05 
Ρ 3615 παρὸ ἀοἰἸποδῖα,, ργεϑογιϊπι ἴῃ ρὲ - 
ΔΡἢ115, αυογαπι Βοάϊα ται]ῖα ἐχϑιίδηϊ, 
βυπλθοίυπι αἱ ἙΟγΙβιϊατι γα ρος. Τοῦ- 
ιἴΔ ροβϑεὶ δἰεγτι δογοβῖ!ο }}}8 στοῦ υἢ- 
ἀθοῖπι τογϑιθιβ σΟὨςίλης ρτέθοὶβ, εἰ}ι5 
Ὀϊαϊυ5, 5ἱ τοποογοίων, ἢϊς οββεῖ : ΙΧΘΥΣ 
ΕΙΣ ΔΕΙ, μος 1110 : Ἰχθύος οὐρανίου, 



ΑὉ μΒΒΕΌΝ ΥἹἱΙ. 

κ. τ λ. ως ]ἸΔριἀϊ οὐάδην 56 ρι οτᾺ]} 
Ἰη5ΟΣΙΡία ἔαϊ! φυδτῖο μαυκ ἀιιδ]6 Ξδειϊο, 
εἴ δηῖθ Πο5 ρϑιιοοβ ΔΏ105 ΓΕρογίδ ἐοῖ Αὐ- 
ξυοῖΣ ΤΕ διυοτιπι, ἈΡὲ ἤυης νυἱβιτιγ. (18 
4υυχὰ ΘΓ ΠΟΤῚ τη δ ῃἴ65 11) ΟΠ 6 ΠῚ γΕΤ- 
δδῖδ ραγίεπι σχεγοιοτῖῖ., ΠΟΡῚ8 ιοαῦθ 
Ἰϊουσῖ ᾿ρϑϑτι ΠονΟ ἴοχῖυ οἴ ΠΟΥ ΟΠ ΠΘΏ- 
ἰδιϊοα δἀογηδῖδμι ῬΤΟρΡΟΠΟΓ ἴῃ Ρτα!εἴο 
ἔχς. Υ͂, ραζ. 388, 4110 58 ΥΆΓΙ ΠΣ δηϊϊ- 
φυϊϊαῖυπι ἀἐΠρεπδ5 τοταἱ ἰἰταυ. 

244, 464. [δυάδ[!ο βεδῃηεῖδ Ογιιοῖβ, 
σδγιπὰ ᾿ἢΠ 1.5 ἐΕΥ} Πἀ6] 1θι5 ΔΥρυπιοπίυπι, 
Οσουττὶϊ ᾽πὶ πο ὶ8 ἶρτο ΚΕ, 26, 544. υδὶ 
Ὑ1606 ποῖ. : οδιδδμπι θΙθΏϊογ πιο ρτοάϊ ἴῃ 
ΒΟΓΟΒΙΠ ΟΝ ἀἷ8 ματα ὁοουηάδ, δ] αι 8 ̓ῃ58 
υοαυς ποῖδ8 ροβιυϊδηῖο. Σῆμα, « 5ἰρ- 
ΠΌΠ », ὶς νοοδῖιν Οτιχ «Δ ποῖα, 5ἰουῖ 
ἴῃ εὐδηρο!ο σημεῖον, Μαιἢ. οἀρ. 24, 
ν. 80: Σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπον. 
θιεϊτυν εἴϊαπὶ σφραγίς δεὺ σφρηγίς, « 5):- 
«ζηδουΐυπι, 51:6} πὶ ν,, (81. φυϊάοι )υχῖα 
γυϊγαῖδηι ; πᾶπὰ ἀρυα ΕΘ ἱυπλ 41} 6}, 
4υοηίδηι 5:6. ΠΠππὸ ἃ υο δεῖαῖ 56 ἀϊνιι8 
Ῥαυΐας Πάεἰε5 5ῖγηδ866, σφραγίσαι, σφρα- 
γίσασθαι, δὰ ον. 1], σδΡ. ἴ, ν. 22 : δά 

ΕρΒ65, οΔΡ. ἴ,ν, 18, ̓ πῖΓρτ θυ5 ταῦ 1115 
ΠΟῚ δ] λιὰ 6886 ΥἹδιιπὶ εδῖ 4ΌΔΙΩΙ 5161} 01 
Οὐυοῖς ; κτλ! ἰοτίαϑ86 φυοά 1110 [8πὶ ἴδ τὰ- 
Ροσγε Ὁ γ 5: 18}15 υι18ἴιπὶ 65561, ἰΔ Πα] υ18Π| 
δάεϊ 5ι185 5ΎτΏ 010, ὕτιις 8 ροϑῖυ 56 5:6ΏΔ ΓΕ. 
Ἑδάετι ἀϊεϊϊυς πρόσχομμα χόσμον, ἰὰ 
δεῖ, « Ομ]εοίδ τσ άο 5Ξοα πα 8}} ἐδιι38 », 51]- 

εαϊδριαὰ Ραυΐππι, δὰ (αἰαὶ. σα}. 5,0. 1], 
τὸ σχάνδαλον τοῦ σταυροῦ. Ὠιοιῖυν ῥάδδος 
Δανίδ, ἰὰ εεἴ, « υἱγρᾶ 56 ὁςερίτυμα θ4- 
αΥἱὰ », ἐδ4υε ροΐξῃβ εἴ ἴεγτεδ, εχ 1{|0 
Ἀροοδίγρϑεοβ, 2, νυ. 21 : Καὶ ποιμανεῖ 
αὐτοὺς ἐν ῥάδδῳ σιδηρᾶ, φυοά ἰρ5υπὶ ἀυο- 
ἴππι ἐπὶ 6 Ῥ58] πὶ 2 νϑῦϑὺ 9, ᾿χῖδ ῃ] 6ΓῸ5- 
408 ᾿ΠΊΕΙΡΡ. δὰ βαποΐατα Ογυοσεπι, νἱο] 6η- 
ἴδον Ἰἰσεῖ, ᾿ἰγδηβὶδῖο. δι οἰἴυν ἀθπίαι χέρας 
ΟὉ Ιοουπι ποι 55 τηυπὶ ῬβΔ] πὶ 131,ν. 11: 
Ἐκχεῖ ἐξανατελῶ χέρας τῷ Δανίδ, εἰϊΑ- 
ἴυαπι οἰϊδπὶ ἐπ Ευδηρο!ο [π|σδΡ, σδρ. ἴ, 
Υ. 69, [ὶς νεγὈ 18 : Καὶ ἤγειρεν κέρας σω- 
τηρίας ἡμῖν ἐν οἴχῳ Δανίδ, χυθηὶ ᾿οου 
ὧθ ὕγυος ἱπιογργοῖδυὶ δηϊχυϊϊυ5., υἱ 
ὨΌΏ6, 50] οηο ἔα. Εχ 4ι0 τοϊογιος ηἰ- 
115 7} }ὺ5 ΕἸγπίουβ, ραρ. 448 : « ες 
« νοῃογδηάδ ὕτυς 5 σοτυδ, οἷς. Ητοὸ κυηὶ 

« ὑτυείδοογηυα χυΐδιϑουηΐδ εἴ ΘῈ δ] εν δη.- 
« ΤῸ ΑΓΙΕΓ εἴ σοη Ἰ ποηΐυγ. Η 5 σοΥΡι5 
« Ὀ6π6 ΠοΙΆΪΠυ τ ηἰτϊυν υἱἱδ, οἷς. » 
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241, 6 ἀυοάεοϊπι ΑΡοβιοἸοσυηι τλ15- 
8.006 ἰΔΏΖιδπι ΔὉ 0518 58 ηςῖδε ΟΓΌς5 Γᾶ" 
ἀϊεῖρυ8, ποῖ8}}}}}5 Ἰοσυ5 ργϑϑογι πὶ Οὗ δεῖδ: 

ἴδ πλ ῬΓίηλΟ 8εεουϊο ΒΌΡράΓοπι. ΝΌη Δ 116 Υ, 
86 δνὸ ρϑιϊο ἱπίεσγίοσε, ὐτο ἴ, 285, σἃ- 
ΠΘΏΛΟΣ δρυἃ ΒΙΒΥ δ π ̓ἰάοπι ΑΡΟΒβ[0}} ΓῈ- 
δἰτλθη Βα ἱϊυτι βδαμοῖς ροη 5 ροϑῖ Ῥτορἢ6- 
ἴα5. δ6ἀ ᾿ος Ιοσο νἱάδί ιν παρτοόρτίε ἰοχυὶ 
Νοκῖογ, φυυπι ἱπθ0}} }.5 ὈΔρ ΙΖ μα] 5015 
ἐρ515 ΠΟΙ 5511Π|, ΓΟΘ ΟΕ ἢ5 [ΟΥ 8856, 5]- 
εὐυἱ ἰπἴγα 211 (01 πο5 δἰ φυϊὰ ἀθ 68 Χϑ), 
δὰ ἴοσιπι δοδπηοὶ ον δηρε!!!, σ8Ρ. 4,ν. 2, 
864 πη ρτορτῖα μυς ᾿ΓΓδη δῖα πι ; ἴ0Γ8 εἴ γα- 
οορδπδ ργδοερίυπι ΠΠὰπὰ ΟὨτὶσῖ!, δρυὰ 
Μαῖιν. ἂρ. 28, ν. 19: Βαπτίζοντες αὖ- 
τοὺς, χιτ. λ. ᾿ἰδηχυδπι δά 50108 τη46- 
εἶπι ΑΡροϑβῖοϊοβ δογυμῆχυα οᾶυ88 ἀἰοἴυ πη), 
ἰά νϑγο σομῖγα οτπηΐιιπὶ Ἐπ ΟἸδβίατιιπὶ ΓῸ- 
σορῖδπι Δ ΟΠληὶ ΘΥΟ 6156} 0108}. 

256. Νοίδπάιι5 ἴῃ πος νογϑι 58: πρι]δ- 
ΤΊ 1.51.5 γν06}5 χρίσις, Οιν}118 νΔΓΙΟ8 56Π.5118 
Ἔχροϑυΐπηι8 ἴῃ ὈΓΙΟΥ5 δ  Π0Ώ185 ΠοΒΙΓαΣ 
Εχουγϑι ΥἹ, ρᾶγῖ. ΠῚ, ἂρ. 20. Ῥτίπιυ8 
δϑὶ 86ῆ8:.5 7υ 4815 υιἴαῖιι5, 410 5: 6118- 
οϑηΐ ροβὲ ἈΠ γβατα ΓΟΓΌΙΩ ΘΟὨ 5] ΟΠ 6 Πὶ 
ἔυϊυτιιπι Μ6βϑιδ δἀνθηΐιπι, 411} ποτ 8 
811 ὀχοϊἴυτιθ, υἱνὸβ τποσϊυοϑχυς 7υ]- 
οδίυγυβ, δυάδος ἃ φϑῃῖ! 05, Ἰυ5ῖο5. ΔΡ 
ἰηϊ ψιὶα ἀϊδογείιγιβ, τερηυάχιο θεἱ ἴῃ 
τογτῖβ οοησιἰτυϊατι8. ϑϑοιηάιι [1611 56}- 
8118 68ἴ, 400 ΠΟ5 υ1 5016 πη05, σὨΓ 5: 1δΔη13 
οπλμΐῃο οἱ δχ 858Π0ῖ15 δυδηρε }}}8 ρα  ἴι5, 
4ιο Ομ γί βιι5 ἀοβοθηά τ πυθΡ5 Ἰηνεοῖιβ, 
ἐπ} 115 ΔΓ ἢ 5 ἴθ γα 5 ρα ρΏ85 ; 1151 Ὑ61Ὸ 
εἴογιδιη [δ οἰ Ἰαἴθπι, δῖνα ἴθ [ογγὶ5, 81ν6 
δχῖγα ἴογταβ, σογῖα ἴῃ ὉΌΥΡΟΓῈ γιιθπάδμι. 
ΜΙΠΕΠ Αγ, 11 58] 16 πὶ 4 50: 56 ηἴ ΘΠ [18 
8046 ποπιϊηΐ οοῃϑίαγεηϊ , ἀμ] ΠΕ πὶ 
ΓΟϑυγτ οι Ιοποπι ἀϊρίοχαυς υάἀϊεϊαπι δά- 
τοὶ ἴστε οοροραπῖιυγ, υππὶ [Δ δῖοο, 4Ζυ6 πὶ 
ἀϊχίηνιβ, 56ῆϑι:, Δ᾽ [γι] πὶ Οἢ ΓΙ 5.18 η0 ρμοϑὶ 
ταῦ ἢ ἀμπο8 : 4υ1 ἄτι 561181.5 ἀρὰ ῥτὶ- 
τηϑυε Ἐδο] 65:18 50 ΓΙ Ρίογο5 Ἰηἰεγά τ τὰ 60}- 
{[υπὰϊ νἱἀδπίιτ, γαϊάα δυΐοπι,, συδηῖον!β 
ΤΆΤΙΟΓ, δης 415 ἰς 4ιοηια 56 η5..5 Πδ- 
βεπάυβ εϑἴ, ζὰο ἢϊης νἹάεπιι5 ἃ 5:10 0]- 
᾿ἰςῖα, Υ}}1, 256, εἱ ᾿πῖτα, 269, υϑι ΓΑ ΓῚ 
χρίσεως ποηδη 46 ρτίπιο (}ιγῖ5ι} ἴῃ ἴεγ- 
Τ9 δάνεηῖι,, ἴδηυδηι βιιρτεπι Ἰυαῖο! 
ἰπτο φυοάδπι οἱ Ἔχογάϊο. ῬγοραὈ  ἴογ, 

εἰδὶ σοηῖγα 5830γρίυγβ ἢ ΙΈΓαπι, Ζοδηῃ. 

Ἐνδῃξ. οἂρ. 8, ν. 11: Οὐ γὰρ ἀπέστει- 
λεν ὁ Θεός, κ. τ. λ. « Νοη οὐΐπὶ πιοὶς 
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“ θεὰς ΕἸ απε κυσῦτο ἴῃ πιιηάυπι αἱ )υάιςοεῖ 
« τηυμίθπ), δοὰ υἱ κλἸνεῖυγ τηυμάιις ρετ 
πΊΡΒυπι », εἴ ΔΡ. 12,ν. 41 : Οὐ γὰρ ἢ»- 
θον ἵνα χρίνω τὸν χόσμον, κ. τ. λ. « Νοη 
« 6ὨϊΠπὸ Ὑρῆὶ ιἢ ͵πάϊοδσῃ πιιηάυπι, Ξοὰ υἱ 
« δα] νἸἤσεπι τπάυπ ν, (υΐδυς τοςιϊπιο- 
πλῖς Ὧδς βδῃοίτυς φυϊάχυᾶπι πες δρεγίϊες 
ἸΔΈ ΏΙγι ροίεσῖ. δεὰ [λιοηάιι 4}18 Ξετὶρ- 
ἴωυγα ἰοσᾶ πιδρὶς τί ἀεσὶ δὰ αἰΐδσυμι ςε- 
5}π| 1 ΟἸ πᾶτα, υἱ Π]υἀ ἰῃ δοάδπι Ἔνδωρ. 
ΠΑΡ. 16, ν. 11 - “Ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ χόσμου 
τοντον χέχριται, « αυΐα ργίπεερς Βυΐυς 
“ ΤΑΌΠΑΙ ᾿δπὶ ἠιάϊοδῖιι5 εεἰ ». Ουοὰ ἴὰ- 
ἸΏΕΠ Οὔπὶ ῥτ]ογῖρυς ἴδο!]6 οομοὶ]αγὶ ρο- 
ἰεϑῖ, δὲ 1ηἴεΠ]Πραῖυτ τερηυπι ταδὶ ῖρτὶ ϑρὶ- 
τιῖυ5, 1ἃ εβῖ, τηυμάυπι ρτοίδμιιαι οὐπὶ 
5015 τοΥῖρις, τεηίεηίε ΟΠ γοιὸ ̓ ιἀϊσδίυπι 
αἴχυε ἀδιπηδῖυπι 6556. ()υδπὶ ἴάτηθη ἀϊ5- 
Ἐποϊο πὴ πΟῺ Ὑἱάδηῖιγ ᾽ν ἀπίπο Πᾶ- 
Βυΐπες δΙΡΥΠΠ5ῖδ; χρίσιν νεγὸ ἀε ᾿ο- 
τα Ριις5 ̓ ρ5:5 "νἀ ςαπάϊς ςορῖεθ5 Ὠοη μος 
ἰδπίυπ ἰοςο, Ξεὰ οἴΐδπι ραυϊο ἱπῖγα, 415, 
181 46 ΟἸγίβῖο ᾿υάϊοίιπι σα ρτγοιιιπη Ἔχεσ- 
ἐςεηἴε βογίρίυπι Ἰερίτυν : Καὶ ὕστερον εἷς 
χρίσιν ἥξω, εἰ ἴῃ 4110 οὐυκάοπι αἴας 
ἰἶργο, ΙΥ͂, 18 : Κρίνων ἔμπαλι χόσμον. 
θΘυϊὰ εμπΐπι δἰ δὶ τεϊπὶ με νοςας ὕστερον 
εἰ ἔμπαλι, πἰοὶ ΟΒ τοι ἴῃ ἰεγτας δάνεῃ- 
ἴιι5 Ἰυα1ο}} ῥγίογῖβ ἴοοο μδρθογοῖυν 

251. ὅδρε γεουστυμὶ ἴῃ Βος ργϑεὶ- 
Ρυ6 ἶθγο, ἱπιπιὸ 5:ΠρῸ] ΑΓ ΕΓ 86 ρθπα 
ἀπῖςα ἴῃ δος ἰρτο, νὸχ μορφή, 259, 
261, 285, ἀεγ ναΐξχιε 80 εὰ νοςθβ μορ- 
φῶσαι εἷος. : φυοά [ογτυϊῖο ἰδεΐυπι ποη 
ΥυἹἱάοῖαν, κεὰ ροιϊίυ5 ρτγοίδοϊυμι ἐχ δχυᾶ 
Ράγίϊτα τμοοϊορίσα,, ραγῖϊπι ΡΒ] Οσορμῖοα 
ἀοςσῖγιηα, ᾿ιχῖδ 4υδι ἱπῖτα, 261, 544.» 
Ῥαῖεγ βοὶιι5 Βοιμίμοπι οτοδῖ δὰ ᾿πηδρΊ 6 πὶ 
ἰογτηδτηχια νοὶ βυᾶπι νοὶ ΕἾ] γο] υἱγυ5- 
406 (πᾶπὶ νοχ ἡμετέρην διηδίξυδ 651); 
ἘΠῚΟ διυιΐδαι τεϑογναῖυγ Οροσγα γοραγδι δ 
Δἰϊφυδηάο εἰ τοβοϊθηάς ᾿ϑἴϊυ5 ΌΓΠΙδ, 
γεγθὶ πορα 86ει ὙΈΓΟὶ Ὀπῖοὰ ροϊεβίαϊα, 
λόγῳ ξοὺ Λόγῳ, αἱ σοπιπηθηα πὰς ρτο- 
ἀυοσαῖαν οριυβ, ἵνα κοινὸν ἀνάσταμα δῶ- 
μεν, 208. Ῥαυΐο ἱπίογίυϑ τ] ΠΟῚ 

466] γοχ εἰχών ἐδ Βοπηῖηα δὰ ᾿ΠΠΔρΡΊΠΟΠΙ 
[)γεὶ εγεαῖο, 266, 817, 402, οἱ ἰδεή, 312. 

θιιῶ οπιηΐδ σοϊογοπι 4υοιηδπὶ τ] ΘἴΔΡὮγ- 
δίοιιπὶ Βυΐς Πἰργο, δοὰ μοι μυ}ι5 ΠΡΓῚ 
νᾶγιὶ δὶ 2, δρριηξιηῖ, ἴαϊθῖι ἔεγα 4ιι8- 
ἰθπὶ ἴὼ θγτοατῖο ϑ:ὈΥ}} πὸ Ουβογναῦε οϑβὶ, 
απεϊὸ σορηδιίοποι ἃ] ἰ]ιιᾶπι ἱπῖου ἰδία ἄτιο 

ΝΟΤΑΕ 

ολγμΐηδ ᾿διοργμοεμε συθρέο δῖ! εγδιβυν, 
εἰ δρωοδεὶϊ ἱμθε οδρδοιροπιις Επαϊάις 
(θιοοτῖ. ρμᾶρ. 31, εσίσ.). 

2605. ϑοϊεπιῃς ἐδὶ οπππερυ5 ἴεσε 538Δ20- 
ἴλγιιπ) 5εσιρίυγγαπι 1ΠΙΕΤρΡγεῖες εἴ ἃ- 
Ρυὰ Εοε]εβι Ρδίγοϑ ὀσευστιι Ξερα πο Π0- 
ταῖυπι Πυὰἁ ποιήσωμεν, ὕδηε5. σΔΡ. 1, 

ν. 26. [πιποὸ ἐσ δος, υἱ φταπηπιδίοι 
διυμῖ, παρογαῖϊτο ΡΙ υΓΑ]:, ρίεσιψυς οοῦ- 
Ἰρειληάο εἀμυοεγα τοϊυεγσυπὶ ΠΟΙΪΙΟΠΟΏΩ 
Δίᾳυδηι, ἐπ νεϊεσίθυς Ἠοργαογυῖ ᾿θγὶς 
Ργδιδῖυγαπι, Ξδηςῖς Τγιηιδι]5, αφυυπὶ 
Ραϊδπι εἰ: τεὶ ὕμδπι ρεγβθοῦδηι, 51 ὑπ 
Ἰοχυδη5 ἱπάυςσετεῖιγ, πεχυΐν!5θε ΔΙ" ΕΓ 
δὲ ἰρϑᾶπι δ]οχυὶϊ. (οπθεηίυηϊ ἴδει ἴῃ 
Ἰιος χυδεϑὶ ἀγγρυπιεπῖο Ϊυπιϊηιι5. ίδ!ος. 

ς 62: ΤΒεορΒΙυ5, 11, οἂρ. 18 ; ἰγεηξευϑ, 
ΕΥ̓, αὶ 31 ; 81}} συ, οἱ δῖα οὔληθβ δι- 

ἀκυΞ 1} ρεε Ρμιὶο, ἀς Οριῆεῖο, μας. 12, τεῖ. 
οὐ. φάθ}: ἰάοαι νογθυπι ποιήσωμεν 6ἃ- 
ἄφδηλ τηεηῖα ἴῃ Ὠυ}}5 εἰϊδηλ οεἴδν! ᾿ἰ τὶ 
Ραγίο ἀΐϊνεγβα, ὃ 3, τϑῦδὰ ΠΘρ6 448; 
πος ἃ Ἰδπὶ Οὗ οδυδᾶῃ σύμόουλος νοεδῖυγ 

ΕἸ ἴθ μοβῖγι5 σδγιηῖδιι, ΥΠ|, 264, 
44! εἴ ὁχ 5᾽ ΡΥ], δγυπὶ 46 δριὰ 1,Δεΐδῃ- 
τπσπι, ΠΡ. ΙΥ͂, σὰρ. 2. Οοῃβι πὶ δυΐεσα 
δΙΡΥΠΙοῖΔ πορῖογ αἱῖ ἀυδ5 ᾿πῖεγ ἀϊνίπδς 
Ρεγβοῦδα Βδθὶϊυτὰ πο ἐδ ογοδηάο ἴδῃ- 
ἴυπι ΠΟμΙΏ6, κοἀ εἰϊδπὶ ἀθ6 Γραϊπηθηο : 
Νῦν μὲν ἐγὼ χερσὶ, σὺ δ᾽ ἔπειτα λόγῳ 

θεραπεύσεις, 
εἰ πος φυοφιε σΟμ ΒΘ ΠυὩϊ 58 ποῖ} ῬΔΊΓΟΒ, 
ὉΠ015 ἸΏ ΙΓ 5 ΔΠ114ι.}55:πγ115, Δι οἴοΥ Θρ δὲ. 
δὰ δίορι., ἢ 8, ἀα τγοἀδιιρίϊοηα ἰδ ]ο- 
4υθῃ8 : Ἐχοινώσατο μόνῳ τῷ Παιδί.... 
τὴν σοφὴν αὐτοῦ βουλήν. 

290, 544. ΑΡ δος νϑῦϑιι βῈὺ ᾿ῃβεθῃ - 
ἴ65 ἴεγα υἱρίηιϊὶ γον δῖ 56 ἐτπηπηοάϊοεϑ ΡΟΣ 
ΔΙ]ΟΖΟΓΊ ΔΓ πὶ, 4115 τηᾶχίπια ἀεἰεδοῖδ- 

ἴ05 ἤιϊ556 ΤὨογαρουῖας, ἢυυ5 Εἰ γῚ διι- 
οἴοτος Π0}15 ογοάϊος, ἀἰχίπηυβ δος ἱ 
ἐμ νοϊυπιίης, [ηϊτοά. δὰ 5100}}. ΠΙοτυπα 
ᾳυϊάδιι ᾿Αϑοθίαγιιπι 8] ρογῖαβ δυάδι 116- 
τυμαυς ἰδυάαῖ ῬΏμ]ο, 1δγ. ἀς 1 Α5.6- 
ἴ1οα, ἴΔ] πὰ ᾿ῃσ6 11} δουπλῖηυ τ 801 Ππλ89 

056 ἃπηδῖογ οἱ δεπηυϊαῖοῦ. Ἐδάδπι ρεΓο- 
Ἰοβϑἃ ὥραγαῖδο 11 ΓΡγεϊ δ: ]0}}5 Γαῖα υδὲ 
δυηϊ Π}}}11 58η6011 Ραῖγοβ, οσὐπὶ 1|9716 ἂς 
ΡΓῶ οοἴον 5 ΟΥΊρθῃ65, δυάς 551: Πγι5 μυι}ι5 
νἱδ ἀυχ παδεπάιι5. Εσ΄υ!ὰ ἰπάἀ6 ργοίεοεσιι 
Εἰγ δία ἀοοῖσίμα, ΠΟ ὨΟδΊΓΙπιὶ δεῖ 
Ἰπαυΐγεγα. 

410. πάσαν Ογιδῖυ 5. Ἰάοο ἀδεσοῦ- 
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ἀκης δὰ ̓ ηἴογοϑ, υἱ πιοτῖυ 5 5ρ6ηι 5815. 

ἰὰ εοἱ, ευδηφείϊυμι αἴδεγαϊ, εἰσι [ἰδγο 1, 
418, ἰοοο πΐης ἀοουμπρῖο. Νιπιίγυτα [1 
ἰνὰ Ῥτέπιδενδ Εσεἰεβὶε ἀοεϊγιπα, πα υἱῖδ 
δἰοτηδ ρδῖθια υἱάθγοῖογ 115 αυΐ ποπάυπι 
Ομγίϑιο ἐπε αῖὶ (56 ηῖ. Ηϊπς δρυά ἴτὸ- 

ὠδυπὶ, ἢ. Υ, σα. 28, Ρᾶ58118 ἸάοΙΓΟΟ 
ποϊυυθηυθ ἀϊοϊϊατ Ομτίδιυβ (ἰρ88 κυπὶ 
«δηοιϊ! Ῥαϊγὶβ νοῦ) « υἱ ΘΥδηροὶ ζαγοῖ 
« Αβγαδ οἱ 115 411 αὐτῇ 60, ΔροΓΓΙΟΏΘΠῚ 

« μετα δι β ». 
420. δυΐίδοναι ναὶ ῃὶσ υϑῦβιι5, ὈΥΪΠΊΒΟΥ 

ἘοοΙεϑὲδ ΒΌρΡΑΓ, υἱ ἀϊχίτηιι5, δὰ δοτγιτὰ 

τεἰἰεηϊίδαι τείο !]δπἀδηη,, Ζυϊ, δοτρῖυγα 
εἰϊεπϊο δάνογϑιιβ ὑπ δη1 16 πὶ ΡΟΓΡΟΙυ 81)" 

4υς ἰτδάϊἰοποπι δϑυΐεηῖε5, οοπϊεπάπιπὶ 
ἰῃ Ομ τίσι ραβϑῖοπα Ποἢ 4υδίθοΥ πΘλΡΓὰ, 
εοὶ τιδηι8 ἰδηΐατι [ι15386 ΡΘΓ[Ο53885. 

451, 44. Ριρεῖ π05 βοβεα ἀϊτὸς νϑγβι8, 
ξεἰσυῖ 8|105 φυδῖυον βυργα, 188-136, υ}] 
ψίάς ηοἱ.), ἱπιοτροϊδί!οηΐς γριεγα Ὑοὶ 
δυδρίοδυὶ. [ἃ ἴδηηδιι, ἴοσγο υἱ δηΐοδ, ἀυδς 

Ὁ} οαυδ85 ἴδοεγα ᾿ἷς ΄υοσχιθ ΘΟΡΙῺΓ : 
πθδηι., 4υοα, εἰδὶ ἀ6 σοπιμλιηὶ ϑδποῖο- 

τὰπι ἰοϊογοθϑϑίοπα Ὠ}]]8ὰὶ ἴα5 5811 οὐϊσγὶ 
“Ομ γονογβϑίδπι., ἴδιθθὴ ὈγΓΙναῖδδ ᾿ρβοτυ πὶ 
δἰφυ!ογιπὶ ἰηἰΘΓΟΘ55:0η15 δἴαιδ ἰάθο ἰῃ- 
νοοσδίίοη!β Ἔχοσιρία ἴογσα πυ}}]ὰ δηῖα 86- 
ουϊυπι ΙΥ̓͂ (ποβίγυπι δυο ΟΔΓΙΊΘἢ ὈΓΙΠλὶ 
εϑὶ που]! τοὶ βοουπὰϊ ἰηο!ρ θη 15) ος- 
εὐγτδηῖϊ. ΑἸϊογα οδιιϑ8 6δῖ, 4ιιοὰ ΟΠΊΠΊυ 1 
ΘΙ ΡΥ} Ἰοἴδγιτα 8επί ἢ 1185 ργογβιδγερυρπεαῖ, 
δεῖ τηιπάϊ, ΄υδη ἰδ παυδτι ργοχὶ πη σ 
δὺς ρῥγβαϊοιαῖ, ἴῃ ἰδηπίυπι θη Οσ5 
δρδιίϊυῃλ, ΠΟΙΏΡΕ ἴῃ δαρίθιῃ 58δουἶα ΡΓῸ- 

᾿γοφᾶτὶ. Ουἱ 5ἰτιλ οὶ ΟὈ] ΟΠ 6 πὶ 500 ΓᾺ 
Ψδιι δὰ νεγϑυπὶ 138 ποϊδυϊηι5, ἰδ υδ πὶ 
ἐπι εγροϊδι!οπὶβ ἰπαϊοί πὶ; 86 ὨθΟο846 αϑὶ 
ΤΌΓΑυ5 ἢὶς ἰδαῖρυ5 ἰάοτῃ ἀσβε ἹῈ ρος 
δηδοτιουΐ6 00 Οοῃβίαι!ο Μ. εἼυθνα 
δυοοοθογθυ5, οατῖθ πα βδοιΐαπὶ ΥἹ : 
Ὥδια δου ο βαχῖὶο βου ρθηβ, υἱ αἀἰχὶπηυδ, 
Φ ΡΥ ΠἾΗΙ σογροῦῖς Βοάϊογηὶ σοηαϊἴοσ, 
«υύυχτὰ Πργυπὶ βιιυτα 1] εχ ἰδοϊ η}15 οοἰανὶ 
Δεθτι ἰοΐϊυτι ἔεγε νοὶ ἀϊπι άϊυμι σΟΏΒΔΥ- 
εἰμδγεῖ, ἀπὸβ ἤΌ506 ὙΘΓΡΙ15 ἰηΪΟῚ σοίογα 
ἔτδρτηθηῖα ἰἰἰπς δατηϊδὶῖ, 812, 54.. εἴ 
αᾳυϊάεπι εἴπὶ ῥσιογῖθι18 ψεγϑὶ θ}8 118 σοι" 
Ὠδχοβ, 4υοά Ἰροῦπι θ6η6 ποϊδηάαπι, υἱ 
δεῖστε Δ ἐϊ5 Σδρδγαγὶ ροβϑπῖ. 

402. ἰδυἀ Ἰπογυδῃῖδθ ΠΊΘΠ385 ὨΓΡΟΘΡ- 
ἘΒΙΩ ΠΟΏ ΤΠ πὰ ὨΟ 15 σδιιδα [αἶ ΟἿΣ 
Βυης Ἰἰθγυπὶ εἰ ἀυο σοσπαία οἱ σδυτηΐτα, 

Ῥγοωπειπι οἵ ἰἰδτυπὶ ΤΥ, ΤΠΟΓαρθυιὶα 

{θυ γθσωι ( εἴν. [ηἰγοὰ. ποσῖγ. δὰ δ10}]- 
114). Ἠδης δηἰπὶ σΑΓΠ8 Δι οη δ. 
τράπεζαν καθαρὰν τῶν ἐναίμων, ἐϊδογῖα 
115 τὴ θυ ΡΏ1]Ο, ἀὰ γᾶ Αϑοεῖῖςα, Ρᾶρ. 
696, οἀ. νεῖ. θυ οἰΐδιη ραγίθ, υἱ τε]- 

ικἰς5. 8|115, ἸΏ ΔΟ ἢ 08 ΠΟΞΙΓΟΒ ὈΓΟΘΘΒΘΓΙΗΪ, 
οὐπὶ 4υθιι5 ΤΑΪΓΑ ΠῚ ἰρβογυστα 511}}1Π1π06}- 
ὨΘ δρῃοβοὶϊ Ευδεθῖι8 : Εἰχόνα τινὰ 
προὐὔπέγραφον τῶν νῦν μοναχῶν, εἴ ΡΠο- 
5. φυδινβ 608 ῬΕΓΓΠΠΔΟΙΙΟΓ ἃ ΘΟΕν 5 
ΑἸ βιἰδηῖς σοηῖγα ἘΔ .560}} πιϑηῖθπὶ 56- 
σαγησῃς, ΒΙΒΙΙΟΊΏ. σἀΡ. 104 : Τῶν νῦν μο- 
ναζόντων τὴν πολιτείαν προῦὐπέγραφον. 

4820. Ἦος εδἰ πον ρᾶγίϊ5 ἰηἰἰτιηι, 
Υ1, ὶ ἃ, 56 γϑγ 5, υἱ 05 αυϊάοπὶ 
ΓΘΙΏΌΓ, ΠΟΥ͂Σ ᾿Πρσὶ (ΠΡρϑηῖεγ ἤὰης Πἰρτυ Χ 
ὙΟΘΔΓΘΙΏ115) : ΠΌΤ ἰάθ0 ΓΑΙ ΓΆΠΉΙΓ ἃ ἀ06- 
ἰἰδβίηο υἷγὸ Ἐπδ]1ο ( Ὠοδεγῖ. μδρ. 79, 
5464.), ᾿ἰδηυδπη ὉΠ1115 ΟΔΓΠΙ 5 ἴΘΠΟΓΟ 
οὐπὶ ῥγοτῖθυι9 σοπϊυδγὶ. Νδλ αἱ, 
5011 Ἰηρθοϊ! 5.0 01}}|16. Ἰηϊογάυτι ]}- 
ΡγῸ5 δἰησιιϊΐοα (ΟΠ) ΠΟἴ1551πΠ|08 δδουϊτῃ 
ΤΩΔΧΙΠΘ46 ὉΠ0Ὸ05, πῃ ΡΪΌΓΕ5 βοϊηάεγο. 
φιυετῖὶ (αἴ φαϊπὶ ΠΟΤῚ Υ σϑγβι}5 ὈΓΪΤΏΟ5 
851 ἃ 50]υδηῖθι5 ΒΟΡΑΤΑΤΕ ΠΟΠΔΡαΙαΓῚ), 
Υἱχ 51}1}}15 5101] ργοάϊῆ, 0Ὁ]᾽ πο δηἰ- 
ταδανεγιὶϊ ρυίοτα ᾿ἰργὶ 111, αὶ 2, γ}}}10- 
ϑορβίουπι 4υσδημάδπ) ΟΟΌΓΟΠ. Τοάοϊίογα., 
ἀπὰς ἶρβ6 δἰίχψυδηι δρτιονλ δυυ5 ΠΡτὶ 
οὐπὶ Ῥτοαπιῖο διὈΥ}} 0 σορπδιϊοῃ θη". 
Το 4ιιὰ νοΡῸ ἰδ πὶ ἃ νολϑι 480 γΟΥβυ8 
ἀἰνουθὶ 6866 ρειογί8. Ῥοβίπδο δηΐτὰ 6 
βρέ οπὶ υϊάσπι να! ε! παι] 0}15 δίϊδοϊδηι, 
ΠΟΩῸ6 υ}]ἴοπιιβ ογδοιία 6656 ἀοἰ ηϊ, 50 
᾿γτηηῦ5 ΡοΟϊΐυ5, ΄υδίοπι ἔεγα ᾿ἰ Ὀγυ τα 56 χ- 
ἴυπι 5υρτᾶ ἰδξίπηιβ, ἴῃ ἸΟΠΟΙΘΠῚ ᾿ΥπιῸ 
θεῖ Ῥαῖγι5. ἀδιπάς Ῥαίγ!β οἱ ΕἸ}, χυο- 
Τύϊ ὕΠ8Π|πὶῖϊ ΠΟὨ5.}1}0Ὸ ογοδῖυς ἤποπιο, 
ἀεἰπάὰο τοἀεσηρῖιι5 σΔΏΠῸΓ : οἱ 181 χυϊάοτα 
σδ81:: αἰΐχιιο πδιταῖϊο δυγυρία 6βϑὶ ροϑὶ 
Ομ γίδιὶ ἴῃ ἴοσταβ δάνθηΐυπι; δὰ αυ8 
ἀεσδυηῖ, δχ 1π1{}}8 Θαυδηΐιιπ) ἔδοὶ 6 ἀἶν]- 
ΠΔΓΤῚ ἃς ἴυϊ0 ΔΙΏΓΠΙΔΓΙ ροβϑιιηῖ. 

440, 544. ἔϑι ἰς ἰοσιι5 ρίαπο ρϑιρθὶυ8 
1}}} φιθῖλ βυρτὰ ες τ0}10 δῖα ἴῃ ἀϊ- 
γΕΓΒὰ Πυ}ὺ5 ΤΙ δθοϊοπ Ἰοροθδηυ8, 
2604, 544. ; Π6Ο 36Π505 Ιη0Ἃ0 ἰάδιι, 56ἀ 
εδάθῃ ΠΓῸΡΕ γε γθα δρποβουπίωγ. Ουὐϊηδᾶπιὶ 
ἰξιῖϊαν ορβουγαπι δυὶ ἀυθίυτλ 511 ποαυΐ- 
Υἶ586 ἴδ: ρᾶγνο ἱῃίογνδ!]ο τοδὶ ἴῃ βυᾶ 
γΘϑι σία διοίογοιη., αυϊβαι!5 Γαΐ, ᾿ἰθυὶ 
ΥΗ, ὃ. 2: ἰἀδοάιιθ πο βΌβ568. 81Π|}}85 
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Ρασγῖοβ, ᾧ 2 εἰ 8, ὑΓῸ ὑπ ᾿ροσὶ, χυοὰ 
Υἷν οἷδν 58 πλ08 τηοο νοϊεραῖ ἢ 

460. Νοη εβὶ [οτίδϑβα δἰη6 ποῖδ ργδ- 
τογουηάυτα Θρι τ ποϊοη σθεναρόν, οτίῖιϊιπι 
αυΐρρε οχ δηιίχυᾶ τγδάϊ!οης, Δηρ6105 πιᾶ- 
)οΥβ 6556 4υδτὴ Βουλη65 παῖυγα δίδ᾽υΓ8- 
406. Θυδπι ᾿γδα! οηθπὶ, ἰπ δηθυηῖϊδ- 
ἴοπο Ὀοδι 88 τη ΥἹΓΡΙηἰς, ΔΓ ΠΟ 65 ΟἹη ἢ 68 
ΟὉ οὔληὶ Οἢ ΓΙ 5:11 ἃΓῖ 15 δ ΥΟ, 5: ν6 50}}ρ- 

ἴογαξ, 5:06 Ριοἴογοβ, τοι τι. 
481, 544. θυ Ὠϊς, ργὶογὶϑ ποϑίσγα 6α}- 

[Ιοπὶς ΘΧΘ]οΟ, ᾿ηβουι έταν τὶ οεἴανὶ 
Ῥαγβ ΄υδτγῖδ, αὶ ἡ, το} 105 ἤδης 6 ΓΕ 185 ρΑΓ 
ΔΌΡΘΩἀΙ ΘΕ ΟΘη56ΓΊ πῆς να] πλι.5, ΟἸΠὰ 
408 ἴδο!]α σομππυδγὶ ροῖοϑὶ μος πιοάο. 
Ῥοβὶ δάνφηίιπι Ἀθάεπιρίοιὶ5 ἰπ ἴογΓἃ5 
οἼυβαιια παβοθ 15 Ώ1{18 Ἰυχῖδ ονδηρεὶὶς 
οδπὶ ΠΑΤΓΆ ΤΟΙ ΘΠ. τ154116 δ ραβίοτγιπι 840- 
ΓΔΈΪΟΙ6Πὶ ἀδαιιοῖδ, 5κεαυλῖαγ ἰδου πᾶ ΒΘ ἢ 5 
4188 ΠΟΟΘΆΔΑΤΙΟ ΠΟΙΏΡΪΘΟΙ Ο}1πὶ ἀθθι}} ἴο- 
ἴδ Ομ γι! νἱϊαπι,, Ῥαβϑίοποπι 4046 
οἱ τπηουΐθμι οἵ γοβιιγγθο οηθη. [ηἀδ ρΓῸ- 
οσάο!αι {14 ροδϑὶβ δὰ Ἐς ο ο5188 Ἰπουηδ- 
Ρυϊα, αἴχαθ δὲ Ἰἰοσυ8 Ἔγαῖ ὀρρογίιιῃυβ 
οχροπεηάξ στ ϑιϊαθ ἀοςιῖΓΙμδΒ, αι οὐ ἃΓ- 
δυμηοηζιτα ΠΟΒΟΔΡῚ υἱάδπιβ 18 υεῦϑὶ- 
υ"υ5; Ἐν χραδίῃ τε ταπεινοφρονεῖν, Χ. 
τ᾿ Δ. Νεὲς γογο ρβδγ8 ἢδο ροβίοτϊου ῥγίοτὶ 
σοι οἰνα οὐδ οἢ}}8 αἰθρδηῖα 86ὰ πιριτὶ 
εοπεοϊηηϊῖδῖα, Ουοά 51 νογυπὶ, υἱ οεῖ, 
᾿αοδῖυν, Ἰ8πὶ ἐχ Υ11], ἢ ἃ εἰ Κὶ 8, υπι8 
βοῖ [06 Γ, ἰβχιιθ, υὐ πηοάο βιιδάθραηιις, 
ἀδεϊπηυδ, 18 υἱ Ἰἰδσυπᾶ πη ρ] δι! ᾿πῖογ 
ΥΠΙ|Ι εἰ ΧΙ. Οτῖρο διιΐδπι ἀδθοῖτη! ἢυ}15 
{Ργὶ, ἴᾶπὶ ἢ υ}11.5 αυδπι ὨΥΙΟΓΙ5 56 Ο[]ΟὨ 8, 
ταϊηϊπια ἀκα 6566 ροϊοϑῖ, Ζυῦτῃ δυοῖοῦ 
1ρ56 Ομ γίϑι} βεοϊδίογοπι δρογὶα 56 ῃγοῖ- 
ἰοδῖυν ᾿ς νογϑθι}8, 484, 544. : 
Τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἡμεῖς ἐξ ὁσίης Χριστοῖο γε- 

νέθλης, χ. τ. λ. 

Ἰάείγτοο ΟΠ ΓΙΒῚῚ βδοτὰ ἀθ βξοηῖθ ογθαῖϊ 
Ὀιουν οἱ ἀὐϊοὶ ραυάδηιις ΠΟΙ 6 ἴγδ- 

[Γ0Π}. 

Οτιβδιϊδηιβ ογρὸ ροοσῖα,, πες 1} 6 φυϊάσιι 
ῬΡοϑδὶ πγ88 ποῖξ ἃιιὶ ἀοιογτΊ πηδ εεἰαί 5, δισυὶ 
ἴῃ Ἰηϊγοά. δὰ 5:0 0}}. ἀδπιοπβιγαυ πη. 

490. ᾿πῖον τῖϊυ5 ρβάσϑῃ!8 ΘΧργοργαῖος 
δῆχυδηι ἰΠ1Ρ105 δι} σογῖα ἀἰνπᾶ πι8]65- 
καῖο Ἰηάϊρηοϑβ, 15 οσσυγτις ἴῃ ΘΙ Υ ]Π1η15, 
ἢϊς οἱ ϑυρτὰ 387, Ἰαπιρδάυτῃ 56 σδηὰθ- 
ἰαγυτὰ ᾿ηϊογάδι ΔΟΟΘΏΒΑΓΌΠΣ ιι51|5. Ουὶ 
Ροβίεα ἴῃ οἢΓιβ1ΔΠπ1|5 αιοχιιθ ΕΟ] 651}4 
ργωνα εῖ, ΠΟ ᾿ἴᾶπὶ σΘη 1 1π|π| ΘΧΟΤΆ}]0., 

ΝΟΤᾺἅΙ͂ 

4υδηὶ ὁχ ἔογα}} (δίδου αγιπι τηϑιηοσίδ. 
Νὲο ἴδπηθῶ βἰαῖϊτ τεεερῖι5 δαῖϊ υδίχυς 
Ῥγοβαῖυ5. Νὰπι ἰοῦ ο εἰΐδπὶ φθουϊο ἀ6- 
βἰποηῖο, [.δοϊδηϊιδ, Ὠϊνη. [πδὲ. 1}. ΥἹ, 
ἙᾶΡ. 2, ἀδ εἰ ηϊοὶβ χιΐάοπι ἴδοϊθηβ ᾿δὲ 
ΒΟΓΙΠΟΠΘΙΣ, 3.05 ἴδτη6 1} παυὰ ΟὈδοῦΓα ρ6Γ- 
β:ΓΙΏΡΘΏΒ : « Ασοοηαιιηῖΐ, αἰϊ, ᾿υταϊμᾶ νεϊυῖϊ 
«ἴῃ τἀποῦγὶ9 δρθηῖ 60, » εἴ ἱπέτα : 
« Νυχ Ἰφητυν ΔΘ} 1138 5018 ΘΟΙΏΡΟΚ μυϊΔη- 
« ἀιι5 οβἴ φυὶ δυιοίοτί εἰ ἀδῖοτι [υ πιϊη}5 οΔη- 
« ἀο)άγιιπὶ 86. σογᾶτιπι ὑπ οἴἶδπγι ᾿ΓῸ 
« τηῦηογο ὃ » Ἰάσῃ, ἀα τὰ θεῖ, οαΡ. 28: 
« Μιιηάεδπιι5, αἰϊ, ἰος τοταρίαπι [ δηϊπιὶ 
« νἱάο!οοῖ ποβῖγ], φυοὰ ΠΟῊ (ΠΟΥ 8- 
« ἀδηιθιιβ,, δὰ οἰατιαῖα ἂς ἰοδ 5ΔΡ16Ώ- 
« ἴ{π απ παῖιγ. » Βείοπάϊ! ἰἁτηθο ἤυης 
υϑυπι τ }{15 Δα σίοτιιπι δηΠἸΖυοτι ἴ65- 
ὉΠ] ΟΠ} 15 ρταν 55 ηι15 [,Δοῖδι Ὁ} ̓ ΠΙΘΓΡΓΟ5 
ἴβϑδυβ δὰ θῖν. ἴποῖ. ἰος. βιργα εἰϊ. 

498. Αραρδυγιπι 1.311, ργίηυπι Εσοϊο- 
5115. οτχηπὶθιι8 ΘΟΙΠΙ 5, αἰ ἴῃ τ} ἰς, 

Ἰϊοοὶ ὑϑαυδ Ῥδιιοίοτθυβ, ρογϑουθγαυὶ: 
ποῆὰθ 0110 τπηοάο 5ἰδιϊιΐ! ρμοῖϊοθὶ φιδηὰο 
αδίχυς ἀσδιοτιῖ, χαῖρρα εὐ)ὰ5 μοάΐοχυθ. 
Τδ 6518 οχϑίδπὶ νοϑιρία ἰῃ οὐ εἴδει 
Ῥγθβογιΐπι θοο 6515. [16 6ἱ ἐριϊΓ δπιῖχα:" 
ἰαῖοπι γοάοϊοαὶ Ὠὶς ἰοοι5, πιϊ πὶ ὁχ 60 
ἰπαάϊοίιπι ΟΟΙΠρῚ Ροῖθοὶ δὰ 5ἰαϊυσπάδπι 
οδυτηΐη 8 ἑἰδῖοῃ. ϑοά οϑὶ οββεγναῖυ ἀϊ- 
δπᾶ Ρῥυγΐπηθν! οὐ Πυπιδη 45, οοηπῖδη- 
[5 πιαχίπηδ, γον ΠΥΏΠΟ8 εἰ ᾿ΓΘΟΘ5, 
οτληἰπιοὰὶς αἴξεοίι5 ἔγαϊογηὶ ρθἱρπογίδυς, 
αἱ νἱάοἰϊςοὶ ἀραρῖ5 5:15 σοπγπλιηΐ ργρ 115 
ἐπηρεπάϊο, εἴ ἰᾶτρα χυϊάθηι ἃς ρέδῃα ὑγὸ- 
ίαβε, ἀφνειαῖς ἀγάπαις, ἀοηΐδχας ἰπ ἐοπ" 
της «οἰ ᾽αιῖ5, εὐδώροις παλάμῃσι, εἴ 

χυϊάαιυ!ά τηαΐυο8 Ἀπ|} 01 185 56 Π 5115 ΠΌπὶ ρἷδ 
οδϑίαχιδ ᾿Θῦ|8 Δ] 6 γα οἵ ἔονετε ροίογαϊ. 
ἁγναῖς πραπίδεσσι καὶ εὔφρονι θυμῷ. 

801. Βεασεῖ δ᾽ ἐφιϊά ἱπ ἤπο, 56 οπηπῖῃο 
ΠΟ οὐ, γΟΓΒῸ5 ΠΟΠΊΡΟ, ηἰ5ὶ (Δ ΠΠτηυΓ, 

Ρογρϑυοὶ, ἰῃ Ἰδιιάοπι Ποῖ ογθαῖουβ, 4.8} 65 
ἴεγε ἰῇ ρτϑβοηι 9 ΠΥΠΏΠΣ ἜΧχογϊο, 430, 

544. : 400 τηδρὶ]8 86εἰ οη65 ἢ ἀπ, κὶ 3 
εἰ 4, πεγϑηΐ ἸΠῸΓ 86 ἀδυϊ ποῖδε ἃς ὕΓῸ 
ὉΠ8, 5᾽ουῖ αἰχίπηι5, Πα θοπ κυηῖ. 

ΑὉὐὉ 11}΄ὀ288ῦκ ΧΙ. 

Ἱ. Ἡπις ΠΡτυπὰ εἴτι ἘΠ} Χ115 Ξοχαυσηι- 
μα, 5ἰπλιι] ομπο5 ἢιἰδιοτίατιι αι τοῦ 15 ἢυ- 
ΙΠΔΠΪ ξΈΠΟΙ5 ΠΟΙ δοἴοπῖος ἃ ἀἰυν!ο 
ὙΠ ΝΟΥΓΒΟ 0971 δὰ ΑἸἸΓΕ ΔΠῚ ἐπ ΡΟΤΑΙΟΤΙΣ 
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Δα ροσα, πδρτιὰ ΘΚ ραγίϑ ἰδοὶῃ}}8 ΡΓΪΟΓΌΣΩ 
ἐΙθτοσυ λ σομϑιιῖα5 6556, 4υοα ἴῃ [πἰγοά. 
δὰ 510. ποίϊανϊπιιι5, Γ68 1ρ88 οϑἰοπάοϊ, 400 
ΤΩΐΠΟΥ 5 ρΟΓΕΤΙϊ ΠΟΡῚ5 δοιαὶ τηδίογὶδ. 

28. Ηος ἀ6 ΑΒ6ΥΤΙ 18 ΔΗ αι 55 ταὶς 6586 
Ἄοδρίθπάυτ, 4} ρεγὶπιὶ ἱπ Ογθἢ 16 ̓γοΥδ- 
Ἰυδγυηῖ, πόπῖο ποῊ υἱάοὶ. δε τπιοποπάυ9 
ἰεεῖον, 5806 ἰῃ ΒΥ} 115, ργασίρυθ γε ΓῸ 
ἔῃ δἷὶδ αυδῖθοῦ 011πλ|5 ᾿ἰτὶ5, Ῥοσβδϑ οἵ 
Ῥαγίιος εἰ Μοάοβ οἵ ΑβϑΥγ)05 ρδυτῖχ δ 
ΔΡΡεϊἸδιϊουῖθυ5 οοηΐιπάϊ, υἱ 11], 159 ; 
ΥΠ1, 6; ΧΙ, 44, 51, εἷς. θυᾶτο ἀδ πᾶς 
ποσοίηυπι ρεγυγραϊίοηθ, 4ιοῖ168 οσσυΓς 
γαῖ, Ὁ1}}}} ΟἸΓα ὨΟΙΔΌ Π.115. ᾿ 

48. ιάομῖυγ υἱωνοί δυοίογὶ ποβῖγο 
ἱπίτα,, 56, νεὶ Συάεὶ 6886 ναὶ τοριπὴ δυ- 
ἀδοτγυπλ ροβιοσὶ, πὑπάδ 'π μοο νέγδυ, 48, 
υἱὸς νἱωνοΐο υἱζϊτηυ5 651 ᾿Ιεγα 5. Π]οσιῖπὶ 
τοζυπὶ ϑοάδοΐδβ. ᾿υμᾶτι νΕΤῸ 511 ἰβ111.8 
νοοὶβ ογἷζο, ἀυςοῖα νἱ 6] οοῖ οχ ᾿ἰῦτο 1], 

399, ορρογίυπὲυ5 ἀϊοιπι εϑὶ ἱπίοῦ νδγὶδ5 
δὰ υἱἰσυπίχυς ἰοειιπὶ ἸδοίίοΙ 68. 

49, 54. ἰδῖοβ ΟΧΧ δῆποβ ργορ 6 
οοτμρυϊανίπνι8 ΟἾΪπὶ, ΟΥΔ55: ΟΣ υ5 ἰΙςεῖ 
ΠυΙΟΓΪ5, ἰηῖο ῦ ϑοάθο οἱ Ἐβάγῷ ἴἰθηι- 

Ροτα, ἰά εβὶ, σδρτνιῖαι δ Αβδυτίδοβ βραῖϊο, 
δά} υδ406 δά ΠΟΥ ὈΓΡ15 δά ἢ οδι  ολ6 πὶ 
δημὶς 1.. Νοηροηῖὶ διε δηηὶ,, ΙΓ τὰ 
ἸΔΘΏ 9 δῖ αἰΐαγο ψδῦϑιι, ῬΟδδ 1 6850 
δου φθουΐα ἰηῖογ Μοβοῦὶ οἱ ϑϑάθεϊδπι 
εἰαρθα, χυδηνγάϊι βἰεϊογυηϊ ἱποοὶπη68 υἷ- 
εὐπ4ε το5 ἢ ργθογυμι. Νεο Ἰβπογδιηι5 
ΤΏΘΓΟ ΠσΟὨἠδοΐδ 68 ἢδδα 6886, ὨΘΩῸ6 ηἰ- 

τοῖα ΟὨγΟΠΟΪοδίοῖΒ διῖϊ ΔΙ ΤΊ ΘΙ1018 
υγρεπάδ γι πῖθιι5 : πὲ }}}} ἰδ πηθῃ 5ρθοὶο- 
61..6 Πδοῖθηιβ διιοουγτι, 

62. ἰπάοσχυμη πολ 5:8 ρ6 Ὑ ΟΘη ΤΥ 
ἰῃ ΒΡ.) 186, ἰδυχυδπι ναὶ οχ 118. οὐῇϊ 
νοὶ δοοθάβηϊοϑ δὶ δογιηὶ ΓΟΘΙΟΠΕΙΩ, 
 ἘιΒίοραβ : απἀδ μος νϑῦβϑιι Ἰνδογενής 
 ΞΛΒίορβ. 15. ν6γῸ π0]}}8 ρξπθ δὍΌβ4:9 
ἀυθίο ϑαθδοοι οὶ, νὶγ ὑεῖ ϊο ροΐβηβ, 4υ] 
ΤΕ κΥρίυμι ἀσπιῖδ οοσι ραν, πόνδτι 10 ὲ τὸ - 
ἰδία κἰἰγροῖι σγεαυῖ, ται! 5716 ΓΟξΠ 8556 
[ετῖυν δῆῃοβ, 1, ὶ Ἡδγοάοιο πάθβ, ἰ10.ἄ 

11, ξᾧὶ 126 (εεἀ φιυῖδα ἐγθάδῖ}); 5ὶ Ευβυῖο, 
Μδηθίποηθιη ἀυοδηι Βεαθ 61}, ΧΙ ἴδῃ- 
ἴυτα. [5, ΞΕ γρῖο βιιραοῖα, ἔογβᾶη Αβϑϑυγι 8 
ύοχαα μα υτι ἱπιυ]ογιῖ, ᾿ἰδαὰθ ποη., υἱ 

νυ ΒΟΥ οἴα, δογυϊτυῖοπλ,, κε ἰγ]αϊαα 
πηροδαοτίι : φυοα ἰάδπι Ρ6Γ πιὰ 085 δ ΠῸ5 
ὀχροβίυϊδίυπι ΔῸ 1}}18 τερὶ5 ροϑίεγιβ νεῖ 
δ σ δου ῖθυ5, νἱ δῖα ΠΟῺ δ'ης οδυδᾶ Πηρὶ 
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Ροβ86. ΝΟΖυ6 δἰΐπὶ δ᾽ 16 γ ἰπι6}} σαπαϊ ΟΥ 
διιῃὶ αΑϑεγγίδο 80 “ΕΛ ορίθυδ δἰνα 
Ἐκγρυλβ βοσνι 5. Ττοβ δυΐοη ΖΕΙΝΙο- 
Ρΐοδ ἀγῃδβίῖο γοξοδ ρυά ΕἸι5οθῖτπὶ Γο θἢ- 
56 ῃἴυν : 15 βδθδοου βυρτα ἀἰοῖυ5, Ἐσγρῖο 
Ῥοι 5 ΔΏΏ09 ΧΙ ; 29 δαυιυβ (ΠΕ } 18 
[ογῖδββαε ϑδαρδζου [1 ἀϊοοπὰυβ ΟΡ οοι- 
τ η6 ν6ὶ 511}}}1}8 Ποῖηθιι, ἰάδπηηο ἃς 

δδηοῖδ βογὶρίιγ ϑιια, ορ. ἸΥ͂, οδρ. 11, 
Υ. 4), 15 φυοαι ΔΠΏΟΒ ΧΙ; 89 ΤΑγδοιι, 
401 ἀρεγῖα δου ρίυτ Ὑμαγδοδ δϑῖ, Δ 108 
ΧΧχ. ΗἸ ψϑγὸ πα β'πειὶ αυϊάσηιν πΠλ γαῖ 
ΒΌΙΩΓΠΒΙ) ΔΠΠΟΙΌΠΙ ΟΥ̓ ΩΡ] οΓοπῖ,, δοὰ 
ΧΕΙ ἰδηΐαη) : 4υδια ἰοηρβ6 ἃ σοιῃμρυϊδίϊοπο 
ΘΙ ΡΥ} ηδ  Οδἴογιπι ὑπ} οχ 15 ΤΠμδγδοᾶ 
ἴῃ 58 γἱ5 1018 ΠἸΘΙΏΟΓ ΔΙΌ ΑΑϑγτ 5 Ρο τὰ 
ΤΏΟΥ 856, ἤδρ. ΕΥ̓͂, ἐᾶΡ. 19, ν. 9, οἱ [58]. 
σΔΡ. 837, ν. 9, ἴδιο ἰογῖδββο [ἡ 1116 ἃ]- 
ἴεν ὀχ βιπδηάι8 68ῖ, 4} ἀρι ἃ ϑ θυ} δπὶ 
ἐδησῖαν ἰηΐτα, 68, 544. Ουἱ αυϊάδπι Νοι- 
ἴτο αἀϊοοεῖαγ, ἰμ]4. 12, 544., ροβίαυδιῃ 
δΠΠΟΒ αἰϊχφυοῖ τοριδνογῖ, ρορυϊοτυτι 
(  γριίίοσυπι ν᾽ ἀ6] 1 οὶ) βϑα ἰομα ἰὰΡὸ- 
ΤΑΙΌΓΙΒ ΡΘΓ ΥΩ πἰιιπ) (ΔΌΛΘΩ5 56 Πἰσεῖ, 
βῖγσα ἀυπὶ ΤΙ ορίαμι τον ϑιῖ, εἶνε ἀτιπὶ 
ἰπ Αϑϑυγῖδ πα}, ἀδὶι) τοάπχ ᾿ΘΡῸ πὶ 
ἱγγδηηίὰθ ροϊϊτυτυβ, 760, 544. ὕπά46 πο 
Νοβῖοσ, ργογϑι5 ἰῃσογίυμῃ,, 86 Ὧ6 (0η]60- 
018 φυϊάοτῃ Θχαυ γθη αι. 

220. Ἰποογίυπι 4015 1}}6 ἀοδ!σιοῖυγ Υἱγ 
Ὠ001}18. 8. φεπογοβιιδ, ργῖπιι8 ΑἸοχδηστὶ 
50 6550 801 ᾿πῖον ὈΓΙΔΟΒ αιιγομάιις. δὶ 
δὰ βεαυδηιῖδ γεβρίςῖαβ,, Ριοδηγδιι5 [,ἀφὶ : 
δεὰ αυϊὰ 1} σὐὰλ Επγοραᾶ, 4φυᾶπι ἰοΐδη) 
οσουρδῖιΓι5 ΟΔΠ ΤῸ γὰρ! 5416 πυάδιι- 
το ἡ Ουοὰ 5ἱ ργὸ Ευσορα πομηϊηδίδι γὸ- 
Ρουγθμλι5 Λϑίαπὶ, ἰδ! τὰ 6 Απιϊζοπο 

σΟρ ΓΘ Π.}5., 60 Π08 ἀιϊισεπίς νογθὸ ἐπι- 
χαλαμήσεται, αυΐα Ρ]υΪΆτΟΒ.5, ΑΡορΡΒΙΙ. 
Ραᾷ. 69, εἀ. Ἀεἰβίκ. ᾿δπα 1]}1ι5 τορὶϑ 
νόσσι τοίετι : ᾿Ἐχεῖνος μὲν γὰρ( Ἀλέξαν- 
δρος} θέριζε τὴν Ἀσίαν, ἐγὼ δὲ καλα- 

μῶμαι. Νεο πιαί!8 σοηνδηῖγοὶ ἴῃ ὑηᾶ 
Γοξηδη8 Ευτορε ρᾶγῖθ ΑΕ ραῖογ. ᾿ἴδαις 
86η5:5 νυἱάσίυγ διυὶς νδιϊοϊηἷο ἀθ68866; 
86 πηυ]ῖα σιπϊ 510}}}}8 Ἰρπιοδοθηάδ. 

212, 54. δι Υ} δῖα ὨΟΤΙἢ ἀυδίυοῦ 
Ρτογυμα, ΡΘΟι]ΑΤῚ 5101] ΙΏΟΓΘ, 8Πη095 

μ!οἰοτία ἈΒοιηδης αἱ ὕτθα σοπαϊῖα τι5408 
δὰ Αὐξιυ5ι1: Ομβδγὶβ ἐπ ρογίαπι, 4 νυ ϊγο 
ΒΟΟΧΧΙΥ ἃυϊ ΒΟΟΧΧΥ Π.ΠΔΘΓΔΏΪΌΣ, 1} 
ῬΟΧΧ ΘομίΓδ 4, υἱὲ πιο νἰάογα δεῖ. 

Νααια ἃ ἰοπιθτα 80 60 ΘΟΙΏ} 1, 56 
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δχ σογία ΄φυδάδπι 5: ̓4ιι6 εοπβίδηϊ 406 - 
ἐγ ομσοποϊορίοα, δγρυτηθηΐο οὶ χιοὰ 
Ἀ15 πῃ δυμπχάδηι πυμηογιπὶ τοϊδρθιυτν, ΧΙ, 
212; ΧΙΙ, 12. Μιγοῦῖβ ἢ} πὶ 1511: ἀο6- 
{τη νοϑιϊσίυπι ἀρυά οδίογοβ 80 ΡΊΟΓ6β 
ΟσσΌττογο. Θυοά 5 ἀυσοῖῃ ϑδοιῖι5 οὶ 
Νοβῖογ (14 νϑῦὸ ποὶ8 οσμῃΐηο ςογϊα πὶ) 
ΔΙΊ ΖΌΘΙ 56 ρυοτθη,, 18 πος ν8] 46 δηι 4008 
[υογῖῖ δος τουλζιπὶ δυοϊοτ δῖα νυ] γι 
οροτίεϊ, εὐ)ι5 Ορίῃϊο πες ἰδυάαῖα ΠΕ6Ο ΓΟ- 
[υἱαῖα., ἱπιὴο πα εἰϊδῖα αιυΐϊάθη ἃ ν}}}Ὸ 
βου ρίογο τορογίιυγ. ὕκααθ 4υ058 Ἀοπιῶ 
ἀσπιρϑὶῖ ΔΠῃ05 ΟἸΥ͂ ναὶ ΑΥ̓͂, ΠΟΟΘΒΒΑΓΟ ΓΟ» 
δυχῃ τοι ροτῖριι5 ἀοῖγαχι. [ἃ 58Π6 τη] ἢ 
ΝΙΘΡΟΒ το ρἰδουϊδεοῖ, Ἀοπιδηδγιιπὶ Ὠἰβῖο- 
τίδγι πὶ 58 551Π|0 ΓΕϊοΓπιδῖογι. Νοῖδν! 
ΘΗ 80 Π|118 ΥἹ Πάδ ὨΟΠ 6556 ἀϊβη 0), 
ἜΧΘΡ]ο αυΐρρα σδΓΘῊ 5 πῃ ΟΠ πὶ βε1- 
τ(ἰυτὰ Δ ΠΏ} 1015, στδηᾶὰϊ οραῖῖο ἀπογιπι 
οὐπὶ ἀἰπλϊάϊο βου σι ΤΈρηδ 56 ρίθπι 
ἀυπίαχαῖ σΟὨ ἸΠΕΓΊ, ΡΥ βου πὶ 401} Ρ]6- 
ΤΙΧῸ 511 Γαδ 65 ΥἹΟ] δᾶ πλοτία 50 0811 ρογ- 
διυφδηΐαγ, υπὉ.5 βθ6ποχ δὰ βοϊυπὶ ονθοΐυϑ, 

Δἰἰιι9 ἡοπάιϊιν 566 Χ 5010 ἀο]εεῖι8. 564 
"6 1086 συ! άδπὶ ΝΙ ΘΟ υ μτῖα5 δ: .}} πὸ μος 
ταφιϊπηοιῖο, 5ἱ ποῖϊιπι [4 [γι115961, τ} {π|Π 
86 ἰδοϊαβεοῖ, ἴᾶπι ᾿ΠΥΤηδὲ ΠΌΡΕ δυςῖο- 
τἰϊαι5. Εἰ πὶ 4υὶ πὶ δοηἰΘηἰἰδτὴ ροοῖς 
ΠΟβῖσΟ σοτϊητηοάδνυϊ!ῖ, 846 πὶ ἤι1556 ρμὰ- 
ἴδιαι δι ΡΥ ατυπὶ ἰδυΐοτγεηι, 41} 6 Βο- 
ΤΩΔΙΪ5 [85:15 ΄συδηΐαπι ῥοίτ τοοϊάθγα 
σοηδῖιι8 511 γ6] "5 ΟΥ̓ΔΟΙ]Ὶ οαιι58 σιοᾶ 
ΒΌΡΓα Ἰορίπιι5 ἰῦτο ὟἼΠ, 148, 544., Βο- 
ΤΆΔ ὨΟΙΏΪΏ8 501 ΔΠΠῸ5 ΟΜΧΙΨΠΙ [1}- 
Ρἰοἴυγδηι, αιιοὰ εἴ τεουττεῖ 1ηἴτα, ΧΙ], 
469, 5444. Νάῖὰ αυδουπιαιθ ἤηραῖυῦ 
ξοὶλ8 ἰρῃοῖὶ 1115 ΟΠΓΟΠΟΙοσΊ, πηοάο ροϑβὶ 
Απηϊοηϊηος νἱχοτῖῖ ἰάδουδ ροδὶ ἴδια! θ πὶ 
ἃ ΠΏ πὶ οἴαρϑυπι, ργοίδοϊο δἰ ΘΓ ΤῸ πὶ ἢ6- 
(6586 6586 ΠΟΡΏΟΥΪΙ, νοὶ τη ἀεὶ! ἴθπογα- 
ἴω ογδου ιπι, νοὶ δ αι! ὰ ἀς Ἀοτης [Δ115 
ἀεισα μογεῖυγ. 564 δας μ]επίι5 Ἔχροϑῖα 
δυπὶ ἰη ἔχε. Υ̓Ἱ, ραγῖ. 1, Ἑὰρ. 4. 

294. Τυχιι 8 116, 4αυἱ δρυά Νοβ- 
ἴγιιπι τύμδος, 5.64 ΑἸοχδηάτγ 5. νυ]ρὸ 

σῆμα (ἰϊαὰ νοσδηϊ ϑίγαρο οἵ Ζεπορῖιιβ 
δῥρυὰ Η. δίορ!ι. Ῥαγὶβ5.), σοπαηπὶ5 Πι 

᾿ Ριοειηαῖβ. βεριυϊ τα Ἰοσυβ, Αἰδχδηατγι 
Μαρτιὶ βδορυΐογο σοπείσαι5, οὐτὰ 400 τη 8]6 
ἃ μἰεγίδαια οοηίαπάϊ 5οἰεῖ. [Π 60 νἱάθ- 
᾿ϊοοὶ ἀδρομθραπῖυν [δρίάατιπι σογρογα, 
ΟῚ ἴδ βοϊϊ5, πἰςὶ [Δ] Ππλιν, γριϊο τα 
ἐπνοϊυῖδ, 586 βυθοῦ ἸΊΟΓΕ οΓΟπιαῖα, ὕΓ- 

ΝΟΤΙΑῈ 

Ὠΐδζια οομ ἀἰἴα,, γα] βατοορ δρὶθ, φυῖθ 
ΔΡϑυπηογοηΐγ, Ἰηουβα. συμ ἰἰϊυπε 
ῬΓΟΧ πλυπ ιι1556 ΓΕΡῸ ρδἰαῖϊο δι Βα ]-- 
εδὶ δά ἀϊϊα υοχ οἴχοθι, χυοά εοἰϊᾶτη δχ 
Ῥ!υϊάγο οι  παγταῖϊομα ἀθ Αποη!! εἰ (]θο- 
Ρδῖγϑ τηογῖα τηδρὶβ οεἰυςεῖ. ΗδΡδλυ δα - 
ἴδι ΘΒ ΘΩΪ; ἰογιθδπι, 48 Δηῖοα 
Ἰσποῖα εγαῖ, ἴδοι] οχ ποὺ ϑ Ὀ.]} πο ἸοοῸ 
ἀφροῦ θοηάδπι : τοϊυπάὰν5 διϊ τὐπυπις, 
περίδρομος τύμδος, ταῦ] 15 οἰγεῦπι Ο06- 

}15.18 ν6] [δ5:16 115 ἀεοογαῖις, πολλαῖσιν 
ἐφάρμοστος χορυφαΐσιν, 4υδηὶ ἰογλδηα 
Ὠοϑχὶ ἰηϊογάϊιι διοιϊϑοιὶ Ρἰεἴογεθυς, 
ΒΌΡΡΙΘηῖα ἀοοίγιηδη ἱπβοηο, Ὀγϑεὶς 
ΔΓΕ ΘΟΙΡυ5 ἰμ5011} δι ὈγΙριθγυηῖ. 

Αἢ ΠΙΒΒΌΜ ΧΙ]. 

80--ὃ8. Ι,οευ5. οπηπῖπο ΟΠ γι διδηυς, 
ἰάδεοχαο, Ὀτγανὶϑ ᾿ἰςοῖ, ἰῇ δυσίοτο ρεμῃϊῖυς 
δυάξο ποῖδὈ}}}5. δεὰ δυδὶ ἰ5ι1, ργῶϑβεσ- 
πὶ 41 δἰ χιδπάο εἰ γβιαπθ ἀοοῖγ δ 
ΟὈ ΟΡ ἰη 1811 [υϊβθοηῖϊ, ἱπάθς δά ραῖγίδ 
ΒΒΟΓΆ ΤΟΥΟΓΕὶ, 46 δῦ0 οὐὔπὶ Νοκειγὶβ ΘΟΠ]- 

ΙΏΘΓΟΙΟ ΤΟΙ Γαΐ ΄υδϑ8ὶ ΘΟΙοΓῈ πὶ συ Θ.-- 
ἄδπι ρα5ϑπὶ εχ ἰρβογιιπὶ 5ογιριϊβ δι 6 - 
ἴδηι, οἱ ποϑίγασαπι Ορὶπἰοηπτ γαβὶρὶα, 
4υδιία 0}5. ἀὺϊ ἴδγ ἴῃ [ιἷἰ8 ργϑϑεγίίηι υ]- 
ἰπιῖ5 ΠΡ τῖ8 ἀοργεβοηἀπυηίυν, ἰπἴτα, 232, 
μἰς εἰ ΧΙΥ,281, 544. Τλ]6 εἰϊδπι δι χυϊὰ 
Ὠοϊδυ 9 ἱπ ῦτΤοΟ, σοΙοΓΌΣ τπ6ΓῸ 1}}Ὸ 
φυοσυς ᾿υάδιοο, ΥὟ, 255, 5644. 

45. ὕτρεια 1|8πὶ δὰ Ετιἀδποπὶ 51:18 τὰ 
Βδυά ἀυδία Οτγαιιοηδηι ᾿π|6}]}ρὴ:, ΄υδτη 
ἰδιηθη 5 ΤΙΡοτο ἀϊγορίαπι ἴδ]50 δἵϊ, Ὁ 
υδηδια ΘηΪπὶ οδυβ ναὶ 40ὸ ργδβίοχῖυ ἢ 
Νεαυδ δὰ τγϊυτη ΓΟΓΌΠ. ἰδ ρογα Γοϑῃ]- 
εἰομάυπι, 40100ὺ5 Οτοιοῶα ἃστὸ χυϊάδαν 
Ὀτγίναῖα, Ὠ}}}} ἀπο ᾿ηϊΓὰ ΤΓΟΒ Ρδ888 
εεῖ. Αἱ μ6 119 εἰν! ἰηῖον 116 }}}} εἰ Υε5» 
Ῥαϑίδηὶ ραῦῖθβ ἅπποὸ ροϑὶ Οπγίβιυπι 69, 
4ιπὶ 6}5 τ ῖ5 οἶνος ὙΠ 6} 18 πὲ οαυ.885 
ἐη(6] οἰ δ δοοιβθοηῖ, ἃ υἱοϊογιδυς, 
Ἶπδθβι ποιρα Απιοηϊὶ Ῥγίπιὶ ὑγτὸ γεθρδᾶ- 
5:8 Π0 ̓ 6ραῖ:, οΥῸ ἀ6}15ϑ πη ΤΩ} Πα] δυπὲ : 
Ἰρεὶ Ἵομάϊθυβ εἰ οἴὔπε βϑηυ8 ἱπ)υγ 115 
ἴγϑτι, υτὸϑ ἀϊγορῖδ ρον χυδιγἀσυπι ἰῃ-- 
σοηβᾶσυο, Ταοῖϊ. ΗἸδι. Π1, 6 88. ἤυς 
Τόβροχὶῖ Νοβῖοσ, τρθπιοσα ἰᾶρϑι5, υἱ νἱ- 
ἀεῖαν, πος ἴδτ ἀξ τὰ διταυὶϊ 4υδη) ἴξηι- 
Ρογαὰ σοη[ιαϊι. 

41. ἔδ]|εο ΤΊΡοτῦῖιπὶ ἔεστο ἱπιθγῆςσὶ 
Νοβῖορ, αχιοὰ δ} δυοῖοτε ᾿ἰδτὶ αυϊηιὰ 



ΑὉ ΠΛΠἈΑΊΆΌΝ ΧΙΙ. 

ΘΟΠῚΠῚ 155.}1) 01} [᾿ογαῖ. ϑεὰ χυδ ἀδ ἢο- 
ΤΏΔῊ15 προ γδιου ας ἴῃ ἢἷ5. ᾿{{|π|}5 "1 γὶ8, 
πιαχίπης ΧΙ εἰ ΧΗ], ἔ8]ς8 τοῦ] ῥ]υτὶ- 
θυ5 γογὶ8 τηϊχία ἰγδάθηϊιγ, υ]}} ΡῈῚ 56 
Τηδη [6518 υἱἀ δ] πῖιπΓ, ποῖδγα οπι ἰδ πλιι5. 
Οομίεγδι μος αι! νου οτὶϊ οιπὶ Ὠἰδιογίδτυπι 
ἰεβ πο π 15, εἴ ῥγίπια αιϊάδπι ΠΡ τὶ Χ1] 5- 
{πιὸ δὲ Απίἰοινο5. οὐπὰ ἐπ 1119 τὶ χαϊητὶ, 
τ 6 τρδρηᾶπὶ ρᾶτίοπη ἀδϑιπιρῖα βιηϊ. 

85. Δισσὸς ὀλοῖιος Δ|}υἀϊϊ δὰ ἀϊι}]} στὰ 
Νεγοηΐβ ἱγγαηηϊάθπι, ὑπδηὶ αἱ (ἐμεβαγὶβ, 

δἰίογδὰ υὐ Απι ἢ τὶβιὶ, οὐδὲ ἸΟΥΓΤΆΓΙΙΠΙ 
αἰγϑηυς ἰδίδ᾽ θαι. 

88. 544. ἰ,εξετγαῖ μος Νοβῖοῦ ἀ6 ΟἸαυάϊο 
ΠΩΡΟγΓδῖοτα βογριυτ ᾿ἰργοὸ Υ, 26 εἱ ἱδὶ 
φυϊάεπι ἐδ ΟἸδιιάϊο γεγθ, χυοὰ δὶς δὰ 
Νεγοηθαι ἴα]50 τεΐεγιιγ. 

102. Βαϊδυπι μος, ποδὶ5 ΄υϊάαπι 10- 
ἀϊεῖθυ5, ἀε Ῥῃαηϊος ργονϊπεῖα, αι Ὠ18}]} 
1816 υἱάριυγ ἃ Ὑδϑρδϑίδῃο ρ8888 : σοὨϊΓᾺ 
ἐχ ἐδ πιᾶρῃδπι ρᾶγίεπι ἀθάυοῖδ' διιηϊ ο0- 
Ρἷε δι με  υπὰ διά δἴοσιιπι πιο πάτο, τἀ 6 
γεβρδϑίδηυϑβ, ῦγο Υ, 202, Σιδόνιος βασι- 

λεύς νοσαῖιν. ῬΒΘηΙσδη δυΐξηι εἰιπὶ δι- 
ἀκα νἱάεϊυν οοιιηάεγα Νοβῖον, ἰάοοαιια 
διὶ ᾿ρϑϑιῃ ία]ϑο ρεγίγαῖ χα ἰργὸ {Π], 
268. 544., ἄς δυάκοτγυαι ΒΑΡ. ]οηα σλρ- 
εἰνιτᾶῖα ρυαϊοῖα Ἰεφεγαῖ, π6 πηυϊαῖο 4υ]- 
ἄδεαι Αϑϑγγίεθ πἰΒ}} ἤπιος μδγιη δῖα. πο- 
ΙΔϊη6, ἰηΐτα, 101. ἴῃ δος νόγϑὰ φυϊὰ εἷῖ 

,.γάϊα εὐπι ῬΒαπίοα σοπηπιις [τγιιϑῖγα 
4ικγας, πἰοὶ Συρίαν ἰεζᾶ5, ιμαοῖγο ἰϊςεὶ 
τεοϊαπιδιιῖς, φυοά βυδάσημιιδ. 

126, 54ᾳ. ϑιυροηάιπι 5816 ΒοιἸ8ηὶ, 
18}}5 γι ποῖ ρὶ5, δποοιηίατη. πᾶς Το] ] 1585, 

υἱ οἰἐπιὶ Ναγοιιθπὶ, 1[ἴὰ θοπμἸδηι 4110- 
416, ρδγὶϊαῦ ἰηΐδπιθπι, ἀδϑδιἀογιιπλ 58] 
ἃρυά ᾿ρογ 05 δυϊ ᾿ΓαΆνοΚ5 ΓΕ "{018386. 

186,54. θὲ 1518 υγθῖαπι δα Ποδηάδγιπι 
γα] πῃ π 115 ΟΥΠΔὨἀδγ πὶ ̓Π58Πῃ18, 4.88 
Ὡς ὑϑαυ6 ἴῃ ΑἩΞΥΤΙΔΠ 66ι Ροῖϊυ5 'π 
ϑγτίδια Οτοπῖθδηι αἰ ἤικ8 ΟΔη τι, εἰ Ρ08- 
ἴοα δὰ Ασγδρῖδηχ 346 ρεγιοηάει, ΧΙ, 
64, 544.. υἱάθ βυρτὰ ποῖδία δὰ Υ11], 128, 
844. ιἱπάδ ᾿ρ818 ἴεγσε ᾿τεγὶ9 μδο ἴγᾶπ58- 
ογὶρία βιμὶ. 

116, 544. [μκιοῖυ5 Ὑοτιι8. 1. σι  γ, 
τιφοβίτηο ᾿ἰϊοσδ ΠΌΙΏΘΓΟ, τρεῖς δεχάδας 

᾿ κατέχων, ἴδο!]6 δρηοβεθπάυ8. Οδηΐαγ 
δυΐδταῃ ἱδηπιιᾶπι Οἱ {1 πηι8 ἀτορυ5 ΡῥΓΙπλὶς 
Απἰοηϊ 5 ϑυς 6 5505, αιιοα ΟΠΘἢ ΓΟ Π0Ώ- 
[υϊδῖυμι οοἱ. Ιάστ Π1Ρ1Ὸ Υ͂, ιτἀ6 ἀυεῖυ5 

δὶς νϑύδυβ, ρεοοδίυμ ἔπεγαὶ; ε6ἀ ἢυης 

985 

τυγρίυ, φυΐδ ροβϑὶ ἐυεηΐυ. Οείεγυπι 
ἀδ Βος ῥγϊῃείρα ἰοφυδῖιν ἰΐοσυτι Νοβῖον, 
80 46 π]ΟΥ 5 ἸΘρΟΓΟ εἴ τηοάο οοῃιγδάϊ- 
ΠΕΙῸ 8:0] νυἱάεθι ιν ἰηΐτα, 182, 544., 
Βος οἰΐδπὶ ρϑοοδηβ, φυοά ἰβἴδτι του θαι 
Ῥαγίηϊοο θ6}]ο ῥτίογοπι ἔδοϊοῖ, ποῦ, υ 

Βιδίογιδε, ρδ]ο μοδιογίογεια. Νὰ 4υ}5 δι:- 
ἴεπι βιισοθηϑοδῖ διιῖ τηϊγοῖυν αυοὰ ἰ.. ε- 
τι Μ. Αὐγεῖο οδποηάϊ ογάϊης ργδρο- 
δἰϊυτη Γερογίδι : Ὡδὴ} ἰδῖυπι ογάΐποτα ἴῃ 
ὙἱὉ}5 ἐπι ρογδαίογιχα ἀθβογ μθη ἷ8 νυΐζο 56 Ὁ - 
νδῖι τι [1586 ἰεδῖδιυν δ} 105 Οδρῖϊ. ἰῃ Ὑογὶ 
να, μᾶρ. 220, δὰ. αν. ; ἢθς οδυ5381ὶ 
δ άϊε, ἴδο:]6 ἰδτλθη δά ἱϑοοπάδπηι, 6 ἀϊο 
γεν, ρᾶῖον οἱ δ] 05, παυο Αὐτε]τυ8 ε] υϑηὺς 
Ἀ}1ι5 Οοπηπιοάιϊι5, ἃ 56 ᾿Ὠν οε;ι 96 Ρα,ὰ- 
ΓΘΏΓΙΓ. 

191, 54ᾳ. Νοϊδηάιι5 ἢϊς ργϑοίριια ἰὸ- 
οἰι8. ο}» χτηϊγδουΐιπὶ ἰεριοπὶ5 ΕἸ] πιὶμᾶ- 
ἐγιοἰς δριιὰ ϑδποῖοβ Ρδῖγοϑ δ Ρ]γοϑηὰ6 
ΟὨ για μο5 Πιἰϑοτίςοβ, ἀθ 1118 ᾿ϑ ρουΥ- 
θὺ5 δρδηῖεβ, Ἴδε γαι βϑιπυα. Νοο ἀθ 
[δεῖο υἱϊατὶ πηονογὶ [88 δϑὶ σΟὨΓΓΟΥΘΓ- 
αἰδῶ, ΄υοά αιάδπι ρα ΐδηι ἀρηοβοὶϊὶ οὐ 
880 ]5 ργοίδηϊδ4ιι6 6οΓ ριοτρυ5 δυάδου5 
μοϑῖονῦ : 536 Ἰάοῃ οὐπὶ Οδρ το πο Β᾽510- 
τίςο, ΟἸδυάϊδηο ροεῖδ εἰ ΤὨετ δ᾽ϊο ΓΒ6- 
ἴοτα ἐπιροϊγαῖδηη ἘΟΤΏΔη15 58] υἱδ πὶ οἱ 
τηΐβοπὶ ἀ6 οδοϊο μ] ενῖδε ἱπορογαῖξε αυχὶ- 
᾿υμ" οοπΐεγι ἴῃ ἰρϑῖυ5 Αὐγοὶὶὶ ῥυϊη οὶ 
Ρἰοϊαϊοπι οἱ ργεοθβϑ, δι᾿ εὐσεδίην βασι- 
λῇος. Αὐτῷ γὰρ, κ.- τ. λ. Νεο ἀυβρίυμι 
ἔυΐ856. ΣΠΠτπὰ σοτησαιμθπὶ ΘΠ. 1}11:πὶ 56- 
τοητίδπι, ἰάδοχυδ, τορηδηῖα δα ἴ6 πὰ Αὐτο- 
Ἰϊο, ἴοῖδιια αὐ] τοιϊ! 5416 σεπδῖιυς, ἰοἴλι5 
ἀδπίχυς ἱπηρϑγϑῖοσι! ΘΟ 51}1}, ἃς, Ὠ1581 νε]- 
Ἰεῖ 5οἷνι5 οσβηὶρυ5 ΟὈΞΙΓΟΡΟΓΘ, ἱπῃρογαῖο- 
τὶ ἰρϑῖις. Ουϊὰ ετρο τοβογρίυπι ΕΠ ὰ 
Ργϊμοὶρὶ5 ἰηῖεῦ δυβῖῖη! ΤρλυὙγ]5. Οροτὰ 
Ροβὶ Ἀροϊορίαπι 11 βαγνδίιμι, εἴ ἃ 1ρ50 
Τετι δ πο, ζτανϊ δυοῖογα, τροηογδίυσῃ ἢ 

Νδοθβθα οὶ σοπβοῖα διογὶϊ ἃ Ομ γι 5118- 
πἷ5 φυϊθυκάδπι δες ορ βἰοἰδ,, υἱνόχι δὲ- 
Ἰυς Μ. Αὐγοῖϊο δμλῖϑδα ἴῃ ΡΓΟΥΏΟΪΔ8 οἱ 
ἃ νυἶζο ογεάἀδηϊίατη δἴχι ἐμ46 ἃ 75 πὸ 
νεὶ Τογι δὴ δάδπίεγ ἢΐπ}}5 δοςορῖδ. 
δε δίομπο (ὑδεῖο μ}}} δεβουὶ ἰϊοοεῖ, 

4ιιεπὶ ποπη}}}} [οϑῖθπι αἰ{]Γα πὶ οχ 1}- 
Ὀγο ΟΧΧ, κὶ 8, ποῖ 51:15 ἴδπλοθι, 56 ΧΙ- 
ΡΒ τεσοιεὶς αρὶτουηδίου5 γε }]5 10- 
αυειίοπι. Ὀϊξυΐον θά6 Ευθϑερίυ5, Ἠϊδϊ. 
Βοοϊ. Υ͂, ὁ 5, 4υὶ ἰδτηθῃ ἃ νυϊραῖδ δρυὰ 
8:105 ορίπίομε ἀϊδοθάετε ἤθη ροῖϊυϊ!. θὲ 

2ὅ 
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ἰοΐο δυΐδηι μος ἀγρυπηθηῖο, ἃ τυ ἰς δηῖθ 
ΠῸ5 ἴῃ υἰγαπιχιια ραγίθμι νϑγβαῖο, ἃς 46 
Οπληΐθιι8. 60 ρου μεπῖθιι8 ἀοοιιπιοηῖῖς, 
ΠΟΩ[ΟΓ ΡΓδείριυε διυγζιυπι δὰ Ὠιοπῖ5 1οα. 
οἷ, οἵ, 41}1 ἀπ} 155 πγδηι ἰδϑτπὶ σΟρίδπη 
Ργοάυχις, Βαρτγιοίαπι ΒΙΡῚ. ΟΥ. ἴοχα. 1, 
Ραζ. 814, οἀ, Ηατὶ. 

; 280, 544. Ηἰϊς τυγβὰβ (ἢ γιϑι βογναῖο- 
ΤΊ5 ὨΔΙΔΠθυ5 ἀεδιρῃδῖιγ Αὐρυκιὶ ργίποὶ- 
Ραῖι8, 5!σιιῖ βιιργα, 80, 544., μηδ αἱ 
Ἰοχιεηΐεπι διιάϊτα ἴα ογθάᾶς ΔἸ 4ιθπὶ ἢ05- 
τῷ σεϊ!ρίοη 8 ποβίγθαι6 εοἴδιῖθ δεγὶρ- 
ἴογθπι. Νες ἕξετε αἰΐϊεν, ΧΙΥ͂, 281 544. 

288, 54. ἴῃ Οομηπιοάὶ εἰαῖε΄ ἀεθηίΐεπ- 
ἄἀα, ἀιδπὶ Βοπιδπογιπι προ δἴογθηι 
ἀδοίαυμη ποπαπὶ ἰηνθηίηγι8 Ἰιὶς ἢϊ- 
ταθγα τ (5]ςιϊ Ηδατδηυπλ αι πἴιιηλ 
ἀδοϊπηυπι ἰῃ ΒῚΡΥ}} 1158. αθῖαιιθ), ἀγγανὶῖ 
Νοβῖθν δ]]14ιοὶ δ ΐ5. Νάτῃ ἰδἴϊιι8 ὨΘΟΘΙΩ 
ἴῃ δηπιῶ σοηξετγῖ 4υὶ 6δοὶ Αοἰϊαςς Θιῶ 
244, φυιϊπὶ ἃ ἴδοϊιμη σαάἀαὶ ἰῃ ἃπηιηὶ 
δγ8 ΟΠ ΓΙ ϑιδηε 192, Αοἰίας 2222. 

255. Νοη ἴῃ Αβογγία ρμογὶιϊὶ Νίρον, κά 
ἴῃ Βιιμγηΐα ἀρυά ΟγΖίοιιῃ, Ῥτγοροπίἀϊς 
ὌΓΡοπι, ροϑὶ αἰϊτι ας δὰ ΒγΖδηϊιιπι ρᾶγ- 
65 ἔυριτίνιιβ, ἰογίαβϑα ἀυτη Αϑϑυγίαπι, 
14 6εβὲ μος ]οοο, Ραγιμίδπι ρα : 5ραγῖ. 
ἴῃ ϑενεγὶ να ρᾶρ. 348, 6. Αγ. 

201, 54ᾳ. ΟἿν διι χιοπιοάο ϑδνεῦυβ 
ἰουτασιπ 800] 18 ἰγαηβίι!ογῖϊ ἐθ ΟΡ ἢ- 
ἴαπι, ΡΥ ΘΓ ἜΓρᾶ 56᾽ 1816 ΔηΪΠηδῖι πὶ 
ΟΡ τϑοθηΐεπι Νιστὶ ππθπιογίδηι, ὨΘΙ]Ο 
ἴδς!] 6 ̓η16}}Πσεὶ, πἰδὶ δηξαῖ Β6}}} Ῥαγι ει 
Οδλιιϑἃ ΤὩΔΡΏΔ8 Ρδοιιηἶὰ9 60 οομνθοῖδϑ. 
οὰ νϑυῖα5 68ϊ Τ28]6 Ἰη!ογργαϊδιι πὶ 6586 
Νοβίγυπι δίᾳια μι ἱποαυῖΐα ἰγαπβῖι} 1556 
ογδουΐυπι φιοά ἐπ ργοτῖρι5 ἰορογαῖ, ἹΥ͂, 
148, 544.;:; ΠΠ], 180, 544. 

268. Ιῃἴογ δι νογϑιιπλ οἱ βου δ 6) 
ἰαῖοϊ 'ῃ ἰδοιιπα ἐγ πλ ῬΥΣΟἾ ριιὴλ τηθπιο- 
τα, δγϑοα!]α πο ρο οἱ σοῖς οἱ Ἠο]δσα.- 
ΒΑ]1, Ἰηςσογίυπι οὐ}15 Ἰδοϊοῦ 5. οὐΐο 31}}- 
ΡΙο488. ἀοῖα αι !άθηι, ἃ ἴγαῖνο δι] αιὶ, 
ὨΟΏΘῺ ΡΌΒ]100 }ιι851ι: ΟΥ̓ ἀϑιηλ [ιιογαὶ ἴῃ 
ΟἸΠθιι5 ἸΠΟΠυΙΏΘη [15 ἴατα αἰ ΠρΘΏ ΟΣ οἱ 
οἰἴδπ ἴῃ ρΥρι 15 !Θγορσ ΡΒ 15 ἀθ]ογοίυν, 
φυοὰ Ἰιοάϊοαιια δηται! θοαϊργὶ γε5116}15 
ἀοργθμθηά τι : 564 η1}}}} μος δι] πΠοσῖγασα 
τοι. ἢς Ηδ]αρα} 810 σαγίιιπι Θϑὶ 0} Τ6- 
του 546. ΙΒ} Ἰ5απι,, 4ιιἃ Ὠδαιοιπὶ δὰ 
Αἰϊυπὶ βρθοῖδ δεαυθηῖ 9 τοΓβι15 ὙὑΌ668 
Ραηι πα σὺν τῷ. Ραιιοὰ ἴαπηδη 10] ἀς 
1110 ἐπῦρυγο σα πε ρδηῖιν, παι θη γα 11 

ΝΟΤἅΕ 

εἷυ5 πιοπιογῖα,, υἱ δράλτυϊ Βαγρδγῖς δά ἀϊοιὶ 
το ριοπῖθιιβ, ἰπῖτα, 218, 344. 

211, 544. 6 πονογιῖὰ Ῥεγβάσγυσα ἷπι- 
Ροτο ἀδάια ἱποθϑιῖθ {ἰ]ογιιπὶ τρογῖριι5, 
ἴϊθα ἀθ ΑἸοχαπάγὶ ϑενογὶ ἰηζαιιϑὶα δὰ- 
ΨΘΓΒι15 ἔρ508 Θχροάϊτίοπα, μαιϑιῖ 58 Νο5- 
ἰοῦ οχ ρτο Υ1], 45, 544.» υδὶ νἱάς ποῖ. 
Ὧδ [,δοάΐοθα ἰθγγῆ πιοῖι ναὶ ἰαῖα 8Ὁ- 
βου εμάα, υἱ ἀ6 Αϑῖς5 5Ρ0}}15. Τιιγβϑι5. ἴῃ 
Αϑβἰδπ) ἰγδηϑίεγε!5, 5 μ6 ᾽πὶ ἴῃ 5100}}}- 
πὶ τῃθηῖῖο διϊϊ. θς6 τιογῖθ δυΐοτα ΑἸεχδῃ- 
ἀνὶ, χιιοπὶ βηριῖ Νοβίογ 'π οτιθπῖα οὐαὶ 
8.101, ἀυπὶ [14]184π| τορεῖθγθ ργορεγαῖ, 
Β181]} ποιϊδήάιιπι, αυΐα 5815 εχ ἢ ἰ51ουἹ 5 
τ δη 6ϑῖτι5 ΘΥΙΌΓ. 

298, 544. Ερ!οραβ πἷς γε] ἰρβὶυ5 ἴγαρ- 
τλθ ἃ αιςφάδπι, οἴ ργωβογιῖπι 269, 544., 
ΒΌΡΓα Ἶδπὰ οἱ ᾿υἷκ αιϊάοιι Ἰεσῖα βυηῖ ἴῃ 
πργὶ 1 ὥπα οἱ τὸῦῖ! ἱπ|τἰο: 864 Ιδ] 
[υτιϊναπι ᾿μἸοΥροϊαῖοτ 5 πιϑιι ͵δπὶ ᾿Γὶ- 
ἄστη δρπονίηλιιϑ: μϊο θ]αφίοτγιιπλ ἰϑἴοτι τα 
οΥϊρίμοπι ἀδργο βοηάϊηιι5. (Ομ ΟΡ δπὶπὶ 
ΘΙ ΡΥ]: “οἰ ]δοἰϊοι 5, αυτῃ ἴΔ} 18 Ρέθπ 6 
ἱπη γα [αΓΓΑΡΊΗΙ 5ι1 ἰπβογογεῖ, οχ 5 

ΡΓιβογιῖπι υἱ{ἰπλὶ5. 115 ΧΙΟΧΙΥ ται] 
ἀδβιπιρθιῖ, πος ᾿δοϊῃϊα5 ἃ 86 ἀεογορῖδβ 
ἀϊββιπιιϊατα ορεγῶ ργεῦυσα ἀυχῆ. 

ΑὮ ΠΒΒῸΜ ΧΙ]. 

0, 54ᾳ. Ῥοββθηῖ υἱοι πη ι16 ΠΆΓΟΙ ᾿ΐ ν Γ- 
81:15 ἰδσυπε ποῖδ, δῖοι ἴῃ τηδῃ ΒΟ ΓΙΡ 5 
ΓΟΥΟΓΆ σᾶΓοηϊ, 81 ογδί! ἢ 18 ἴθῃοῦ 15 ἴδγὸ 
{Ἰπρογοῖωγ : « δυθεῖ πι6 θ6ὶ νοϊυμπῖδϑ οπι- 
ηἰροίοη!5, βἰταυ αι ΝίαΓ5 νἹοϊθπῖιϑ, [ἴιι- 
Γὰ8 Ρ6}}} σᾶπογα οἶδά65.» δε οὔεπαά!ϊ 
π05, οἴ 46 πὶ ποη οἴδεμάαϊ 9 ουπὶ (ἢ γιβι18- 
ποτὶ διάδοτιπιαια 60 ορίϊπιο τηᾶχὶ- 
20 Μαγβ ρϑηλ] πὶ [ἴα σοηιποῖυπ, υἱ 
ΡΙΌΡΕ δχ ρᾶῦὶ ἄβεθγθ νἱἀοδηῖϊυγ. ἔχ ὑπὸ 
οἰἴαπὶ γαϊϊοδηο οσοάϊςα, οὐ}018 ΠιΘὨΠΙΟΏΘΙΣ 
ἰοῦ ναυῖᾶβ ἰδοϊ ΟΠ. 65 ἴδοϊηι18, ἱπά οι τὰ 
βοῃϊδηῖ 10] Ἰπογτυρῖ ἀιιοῖ ροϊεδὶ, 
βϑοὰ αυᾶπὶ ςογίυπι ζδουπδπι ΕΥρΡΟ Πϊς 
(ἀαβιρηαν ηλιι8 δηλ σι 7Γ6, αυδπὶ 4] 
ΟἹ ργορανογιῖ, οὔἱτἰδῖ. 

8. θὲὲ 666]εγα Μαχίμϊηὶ, αὶ ΑΙοχδη- 
ἐνο Ἰμτογίδεϊο βιισσθιϑιῖ, νἱχ δυνά ομιῖοι 
αἰτΡθοϊδίαι ιν ἔπογαὶ, ΧΙ, 2388. |)6 δ] υϑάθν. 
ΤΌΡΏΟ 11}, 4ιιο ΠλΔ]ΟΥ ᾿Ἰδοιμδὲ βιιϑρίοῖο. 
Νυπς ἀογάϊδηϊ ἄπο, ἀνι5 οἱ ρῥδῖθν, δῆ θο 
ἴῃ Αἰτίοα ἃ Μαχι πη: Ἰεραῖ]8 ΟρΡΡΓΕβδὲ., 
Ῥᾶιυοῖ5. ΨΟΓΡ18. ἰδηριιμίυγ, Ηοτυμὰ ΠΟΡῸΚ5 
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Βυκφυς Οοτάϊδηιι5. ᾿υιοῦ ἸΟοιπὶ βιπιπὰ 
οουποθις ἰηΐτα, 15, 544., τὲ οἰδάθπ 
φιοαις τ} ΠἸἀγοὰ ἢι}15 ὨΓΙ ΠΟΙ 5, ἐν 
ογίθηϊθ δοοορίδτη, το ΟΥΆ Ὁ] ἢ αυ!άξδιη 
Νοβῖεσγ, οὔ τοῦ ἴδθη οἱ ὑδυςὶβ οἱ ἴδι)- 
4ιιδὴι ΠΥ 15. ῬΓΟΓΒιι5. ει ΑἸοχαμάνὶ ὅδ6- 
ΥὙΘΙῚ ᾿μ εϊσδ Θχροα ΠΟ ηθπὶ ᾿ἶρτο ΧΙ], 
281, 54. Μίηιι5 δῖτὰ νἀ δῖαν εἰς δυάδοιι5 
Ἀοπιδηο ᾿μ Ζιιι5 6556 ΠΏΡΘΓΙΟ 4ιιδτμ. 81}- 
᾿ΟΤΊΟΓΟΒ Θχ δ8ιᾶἃ ρϑηΐο 5: Υ}} 1518 : δάθο 
ἀοίογαϑβ εἴ δίϊβοϊι.5 ομλη 68 ἴδ ρογα πιοὶ- 
᾿ππητὰγ. 

21, 54ᾳᾳ. ΡΒΠΡΡογυμι, ραῖγ 8 οἱ ἢ], 
ΤΩΘΙΏΟΤΥδῈ ΠΔΙΟΙ ροσῖα διάξιιβ, φιοά ἴῃ 

δυσίογε (ΓΙ ΘΊΔΠΟ ΓΩΪΠι15 ΓΙ ΓΑΓΘΙΠΙΣ, 
ιυΐᾶ νι]ρὸ παιταῖιν ΡΒ Ρρυ5 ρϑῖεῦ πο5- 
115 5Δ0Γ85 1Π|{18ἴτ15 [ιι15586. Εὐτία556 ΥἹΓ 
ΔΙΠ ΘΕ .Ο5118 οἴ οδῖιι5, αὰο θ]υγῖριι8 ρτὰ- 
τ105115 ΓΘ ΥΓπὶ ἴῃ οτθηῖς ἤογοῖ, ἰμἴογ 
ἀτιδ5 ΓΟ] ρΊΟ 65 τ δι τὰ 56 ἰϑηϊιογαῖ. {11|- 
416 ᾿πηπηϑῃθῆὶ 6}8 ΓΟ ΠΟΘ πος 
Ἰρποσανῖ πος αἰ 85 υλ]ανὶϊ ΝοΒῖοῦ : πᾶπὶ 
ΑἸεχδηόγιιπι σιιρτὰ ἀϊχὶῖ, 19, 50οἱϊ ρτο- 

ἀϊοης μετ ϊ556, προδοθέντ᾽, ἰηαι, ὑφ᾽ 
ἑταίρου. 

806. ᾿Ἄρεα νοοᾶῖ Ὠχεανοῖο Ὀ6]] τὰ δὰ 
ἈΒΘΩΣ ᾿πίθγ ον ἰβ8 τι ραηι, ᾿ἰἰθοηθα Ὠθἢ ΡΓῸ- 
εὐ] θεεᾶπο, ῃγοῦο οἱ [δ᾽ 1εἰἴοῦ ποη ἃ ΡὨΪ- 
"ρρο 1080, ἴυπὶ ροῖ!ιι5 ἀ6 Ῥογβιοἷβ γϑῦιιβ 
δδίδβεηῖθ, 564 ο6}115 γεβηδηῖ}]85 Δυ5Ρ}10}}5, 
ἰάδοφιθ, υὖ τπιο8 [ὑἰὶ' Ἀοπδηΐβ, ἰρ5ῖιι8 
Βοσλΐη6, ἃΡ ἰεραῖο ρεβίυπι ΑἸτο 8 η0 αϊα 
δῦδ ἴυπη ἰπ (ἀογηδηΐα δυβρὶ δηῖο, 5ἰουϊ 
διῖ Ὑορίδειι5 'ἰπ Αὐγεὶ. ρᾶρ. 826, δα. 
γαιτ. 

48, 544ᾳ. Βδοῖϊα Ὠϊς δριοϑοῖτιν ροοῖδο 
ΑἸεχαπατίηὶ πδηιι9 Ἐοπιδηογιπι ἴοτῖι - 
πᾶ ἃ} Δ γρῖο, ἰδηχυδηὶ ἃ υ τ] οἶδ 
υθογε, βυβροηἀθηι}5. 

4ἀθ, 544. Νυπιογιι8 δππογιιπὶ Ἐοτηδ 
ὈΓΌΣ ΠΟ ΟΟβδΟΓ ἢ. ἢϊς ἀοἤμ!τιν, ἰάθπι 
48} ΡΥΟΥ͂Μ!, 148, 544., ᾿ς ποηιρ6 4υἱ ὁχ 
ρεο Ἀοχηδ ποιγΐη ἡπποῖϊ5 Πι πιο 18 ΠΟἢ- 
Βειῖιν, 948. Τυπὶ νοῦο ΄υυπι Ὠὶ Ροβίγθπιὶ 
ΦΙΡΥ ΠῺΣ ΠΟΤῚ δου ΡΕΡαπῖινγ, Θάδπαῖο ἴῃ 
ΟΥΙΘΏ 115 ᾿γαοῖῖθι15 5:11 πλᾶ τα ΓΤ πὶ ἴδῃ 6 Π- 
ἴδ, διιῆι19 δροδῖι ΘΓ ποϑίΓδ ΟἰΓΟΙΟΥ 
210, ΔΡ γΡῈ οοπάϊϊα 1024, δι Ἰιχῖδ 
ἰοποόρίαπι 8:0 1} πᾶ πὶ 500 Γ8 ΤΠ ΘΤΊΟΤΑ- 
ἴδτπι ΠΟπΙΓΙ 4.6 Ποῖ ᾿]Πβϑἰγαῖαπι δὰ ΧΙ, 
212 εἴ ΧΙ, 12, δῆηυβ ἃ υτ᾿ῇ8 ΜΕΥΤΝ 
920, φυὶ ΠΟΝΝ της ρΡοϊετγαὶ δχϑρεοϊδγὶ, 
εἰαρβο ͵ᾶπι αἰΐογιιι5 οἰγοηοϊορία ἔδιίδὶ 

ἰϑυηηο. ἈΘβίαρδηὶ ᾿ρι ταῦ, 4υοοιπηαιια 
τηοάο οτϊαδηὶ ἴδϑι! ὨῸΠΙΟΥΑΓΘΏΤΙΓ, δῖ- 
41τ|6 οὔ δαιηϑὶ τ ΟγῈ 5:0 .}}} 0 ΤΕΟ ΘΓ ΕΏΠΙΓ 
ΟΧ 15 811} ΟἸΥ͂ νοὶ ΟΥ̓́, τοβίααπῖ, [1}- 
4υάτ, υ84ι|6 δὰ Βομπλδ ϑιιργοηλιῆι ἀ}6 πὶ 
Δ)η1, ἴφηϊιι ΧΧΥΤΙ. Αυδπδπὶ ἰφίτῸΓ 
ΓΑΙΙΟΠ6, 51 ἰδιιιὰ φογναν οτδοιΐτα (η6 6 
56 ΎΆ586 ΔΠῚ Και ἀϊ)5 651), σΟΏΒΟΟΙῈ ΡῸ- 
ταὶ Νοβίος ἰδᾶπὶ Ἰοηραπι ὑγηοίὶριιπὶ 56- 
ΘΠ, 41105 ΘΧ ἱπρθΏϊο 8110 σγθαῖος ἤοπιθ 
ΑἰἸχιιαπο ἡπτὰ ἀδῖιγοβ ἤπρηῖ ΡῸΓ τοϊιπὶ 
ἴοτα Ἰλιὰ ΧΙΥ͂, πϊϑὲ διιῖ μἴδιμα δι! ἐπὶ- 
ΤΘΠΊΟΣ διιῖ 8.16 ηδ ΤΙ ΘΠΊΟΥ Ὁ ̓ ποι τ οβ5}᾽ὦ 

86. Αιιάδοιι5. υἱοὶ μοϊοοὶ 4ιοά΄ ΠῸ5 
ΠΟΙ 5.110 8ἰαἰιιίτην5, ργο Σαταναίους, ιοΐ 
ἰαχῖιι5 δ)» οἰ γαῖ δἰπο 86η81:1, ᾿ῃϑδγοπάιϊιπι 
6536 Σεληναίους, εἷ ἱπιο! Προ ο9 56- 
Ἰευσθιι865 84. ΤΊρια, Αἰάδοιι5, δϑῖο : 
ἴδῃ ΘΟαΘΩλ δυο ποιλῖηα ἀ6ϑ θη ὈΠῸΓ 
Θδάσδηι υτὺς9 ἱπίτα 96 : Οὐδὲ σεληναίη 
τότε ῥύσεται ἱερὸν ἄστν, « [μὴ πος ἴῃ 
«1 ΥΓῚ5. ΒΔ ΓΔῊΣ 510] ργοῖογχει δγΌ θη.» ἢος 
Νοβῖθν ἀς ϑ'υτῖίδοδ Ἰοχιιθὴϑ ὉΓΡῈ, 4 5) 
ποη ϑεϊοιιοὶα εδῖ,- ἀϊοδὶ 8|141}8 4: ΠᾺΠὶ 
8114. Νθε ποϑβ ἰδίοϊ χυοὰ οπιηθβ βοἰθηϊ, 
ϑεϊδυςσίαπι μδῆς, 5'συϊ σοἴογαβ σορπομιὶ- 
Π65, ΔΡΡΕΟΙ αἰ ΟΏ 6 πὶ διιδπὶ ΠΟ ἃ ϑ6 [665 
ϑῖνθ απ οὐΠἴι, αιδηᾳιιδᾶπι δρικὶ Α.538γ- 
τὶοβ ἔγεχυςθηῖὶ, κεἀ ἃ ϑείθυςο Ἴσοῃάιοτε 
ΔΟσΟρ 356. Ὠ6 οἰ ΟΙΟΡΙ 15 γΘγῸ Ὠυ}] 81 
8556 ϑ ΠΥ} }15ἴδγιι τι διιοϊοτ ἴαῖθπι 8115 18 πὶ 
δηῖοα ἀἰάϊοίπιιι8 δχθιηρὶ 5, 1, 81, 26]; 
Π,141, εἰς. ὑᾳια δ ελγναίθυς ΤΟΌΠΟΓΟ 

ποβὶς ρἰβοογεῖ ναὶ ἴος τἴὰ]ο, φυοά ὶπ 
ΕὈΡ]Πγαῖθα ν8}}16 μι ]υτὰ 4] ἃ τ 5. πο- 
ΙΏ6η ΓΟρΟΓ ται ἴδ. }}6 ἴῃ Σαταναίους νοῖ- 

ταπάϊιπ). Θ)ι14 ν6ΓῸ 5] σοῃ)θοῖιγα ποβῖγα 
μιἰοιογίοο βστηδῖυῦ ἱπάϊοϊο, ἢδς αἰλυπάδ 
4υδτεπο συ 6χ μος 050 υϑῦϑι  Νδιω 
Μεεβοροϊαπιϊα,, ἰαϊΐοΓα 5θῆϑιι ΒΑ Υ]ΟΠ 8 πὶ 
ἱπο]ιιάδηβ, ΤΥΔ] Δ ΠῚ ΓΙ στὰ ΓΤ 15 ἈΟΠΊ8 ΠΟ 

δοαυ διῖα [υσγαὶ ἱπηροΓῖο ; θεἰῃ ἃ} ἢ δάτ]α- 
πο. αἱ φυτ ᾿28615 ΟΠ ΟΤῚ οϑϑοὶ χυδηὶ ἔτιιο- 
τυ], 5ροηία τοϊοῖα Ῥαγιίσχιια τεδυκυῖα. 
Εδάσπι ροϑῖθδ τυγϑιι8 ἃ δεριϊπλ}0 ϑθυεγο 
βιιθαοῖα, άουα οὐαὶ Ραυἢ]5 ἰοῖο, Βο- 

Ιη8Π1} τηδηϑὶϊ [ΠΓῖ5, 5. ΩῸ6 ἴογτε ΕΠΠ15 
ἀγρ65 δὰ ἀοχίγαπι ΤΙσΓΙἀἰ5 τΊρᾶπὶ δἰἴεθ, 
ύδγιπι πὰ ἔα! δεϊ]ειιοὶα. Ηϊης ὑγθαδ8 
11 σαρογυπῖ, τι αἷν ΟρΡΡρΟδ51115 ἴῃ αἰ ἴσα 
ΓΊΡὰ 51115, Ζιδγαπι ΟἸοϑρἤοι ἔμ, ἀΐδοει- 
ὨΟΓΘΗΓΌΓ, (88 18 Ὁγθ 68 ταϊσο αἰεὶ, δἰουῖ 
ἰος 'μθ0 νεῦϑιι, Καίσαρος πτολίεθρα. 
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δι μος ἐμ5}5 ποπῖθιι, Εἰδὶ δ 06 ἀαμ)3- 
105 τιυϊδνογυηῖ, δηλ έρωδ Ρδη6 ἰΏΪΕΓ 
αἰγδιθ χα ροπίθαι, γε ργοοδηῖα θ6}}} 865- 
ἴα, 5εἀ γε] 'ος '080 ΠΟΥΪ8 υϑ4ιι6 ἀπ} 
Θχροϑιῖ : Βα διιοῖδ ἸΏ ΡΥ Πλ18, ὉΓΌ5 ΤηΔρΡΠ8, 
ΟἸϊπηαιι δγγίδοὶ τεζῃὶ εἰ ροβδῖθα Ραγι οὶ 
οδραῖ, 4ιὦ φυυμῃ ταᾶχὶπια ἤογεγεῖ 80} 
Αὐδδοι ας γορίθυς, ργϑεσιῖπι δηῖα σΟΠα!- 
ἴδ νἱοϊηδηι Πἰτη]58 φι ἰδη]ιις Οἰ651- 
ΡΒοπῖδ, βδοχοθηῖδ, υἱ δῖυμῖ, οἰνίυ τι πλ}}} 18 
ΝΠ Ογαυογαῖ. 15 8}}} ὅογδὶ Ὠοϑῖγα: 1Π| {18 
δἰδῖιι5 ἐγδὶ διυ}115 οἰ νι δια ; ρμοδῖ, ἴῃ 6χ-ς 
Ροάπίοιε ΤΥα͵δηὶ, οδρία εἴ ἰποθη88, ταιι]- 
ἴυπὶ ϑρ θη ονὶϑ δι δῖ; Γυγδιι5 ἀσὶῃαὰς 

ἰεραῖιι5 ῥγὸ ἴ.. δγο (ὑδβοίυβ δῖπ6 ὑγε 
οσσυρδῖδπι ναϑίαν!ῖ: ἰογῖ πὶ ἃ Εν ΕΙῸ 
σδρῖα αἀἰγερίαχυς [01}, 5} 410 δῃι 1558 
ἀοπιυπὶ Ῥαγιὶ5 Μεβοροϊδηηϊα, ΓΕΡ}15 ΟΥΡἃ 
Πομοῦῖρυ5 ϑδείδυςϊα,, ᾿ἰδηχυδπὶ ΟΔΡΙ 119 
ΠΛΙΠΟΓ, ἰῃ ἰδηὶυ πὶ ἀδο!ϊ, υἱ Ρδηθ εὐπὰ 
Βαργίοηα, ἀδοογία ἴυμς εἴ ναϑῖδ, ὃχ 
δῆι0 Βαρογοῖυγ. Ναο ἰδιωδῃ δἴδιϊ πι 60 
ΤῊ8 ἀενοηϊῖϊ, αυδηδοηιϊάδηη ἃ ποβίγο 
ΒΟΥ δῖα, δὰ} ἤμοπὶ ἰ6ΓΕ}} 5δεου]} δογὶ- 
μεηῖο, δάδηιυις ῃομαϑῖθ σροιηογδῖιγ, ΠΟῚ 
4118 αιιδπὶ γε] σἰοπυι εδι58, φυῦρυ5 ἐθὶ 
πιᾶχίπηα οἰ ἴδπν ἤι18586 ἀθατ [ππδιὰ νοὶ 
εχ ᾿ιος ἰΙοςο ἀϊδείπηι8. 

81, 844ᾳ. θυδτὶ ροϊεκῖ Μορδυοοῖδ υτ- 
Β15 Ἰηυπάδιϊοιὶ οὐτὰ Ἐξατιπι,, ἢιιο ΡῸΓ 
Ἄσοπ)͵εοῖυγαπι ᾿ἰἸαΐατιπι, οα]απι αἴ σ0Π}- 
πα αυϊὰ ροβοὶῖ ἰηΐεγοθβο. ὙἹάδίυΣ ἃ 
ΘΙ Υ  ἰδῖα τα } }1γ]8 ἐμαὶ εἰδάδδ : 4118 
πδιλ διιϊΐοιη 1} ρα5 ρμοῖυϊῖ δἰ Προ γα, 
4υΐϊρρε ϑιγαθουβ 81 ἰερογα, ρδγυδι 
Βυπη]!οψυς υγθθπλ, ἀυδηηνὶ5 ΠΟΙΏΙΠΟΟΑ 
ΠΥ δΏ  Ρυ5 δἰδίίοηθ, πολίχνιον ὕφορ- 
ον : φυδῃ ροδίεδ τη Ἄγε πὶ ἰδοίδπ), 
τα ἶἴᾶπὶ πειηρθ δἴηιε ἰΐα οἰ» 5] ἀϊομὶ 6χ- 
Ροβίϊαπι [αϊ856, πυ}]0 μὸ5 δάδιυς ἴεδιϊ- 
ΤΟὨἶἷΟ σΟΙΙροΓιμλυ5. ϑοά ἰογῖα856 ἃ ὅ80γ- 
τὴ 5, υὶ τογῖϊο ϑέξου]ο Αϑίδτα ᾿τεϑῖδτα ο- 
Ρετδηῖ, οσευραῖα ναὶ ἱπαυϊειαϊα ἔμογιῖ 
δὰ ὑγ05, δυῖ εἰϊδπι ἃ ῬεΓβ18 τη ὈΓΙπλιιπὰ 
υ5406 δὰ ογᾶπι Αϑὲ88 ΤΣ. ἰπλλτα ἀβοθῃ- 
ἄδτα διβὶ5, (οτγάϊαποτυμη, ἐδ αυϊδιυβ 
,οάο δρεραίαγ, ἰεωροτρυε. [ὕφυς 
οἰϊαπιεὶ ἰδοῖὶο Αἰγαΐοι ἐπ ἀυθειπ νοπὶδῖ, 
ἀιιοβ μοβοα νευϑὺ8 δά ΟἸ)οΐδιηι βρθεοῖδγε 
Ραϊοῖ: πδηλ οἱ Ῥυγδζηυδ διηηὶδ ΜΟρϑβιιε5- 
ἰἰαπιὶ ἴα, εἱ ρα δουπὶ δὰ οείϊυηι 
Ργγαπιὶ. Οδίεγα ἰογίδεβε ἃ ροεῖδ ξγαῖΐβ 
δυηῖ Θχοορίδῖα ; ποίδη δ ἰ8πη6:. 

ΝΟΤΑἅΣ 

59, 544. Απιοοπία ἀοδεῖυγ Ῥεῖθδ- 
ΓΌΠῚ ΔΙΤΗ}5 ἱπαυὶεῖδιία ; δα] ροϊογαῖ δ ρ- 
ἴδ οἱ ροβ5ε858., ΄συδηθοφυϊάδπι ΠΡογαθὰδ 
ἔα ἱπιρογαιϊοσὶ σογάϊδπο Ἰυπίοτὶ. [5 ὁ- 
ὨΪαλ Βοιλὰ ρῥτοίδοϊιι5 εἴτ ᾿ῃρΘΏϊὶ ἜΧΟΥ - 
εἶἴυ, « Απιοοίδηι νοι, αυδ απ ἃ Ρετ- 
« 5δὶ8 ᾿οηθρϑῖυγ ; 1Π}ς ἐγοχιθηιῖθυ9 ργα- 
« 1115 ρυρπανὶ εἰ υἱοὶῖ, ϑδρογε Ῥδγβδυιτ 
«ΤΟρο β0θηιοῖο : ροβῖ Απιοο δηι, ΑΓ- 
α ἱδχαῖδ οἱ Οδιταβ οἱ ΝΙ8:01πὶ γεςοορὶϊ, 
« 40 οἴμηϊα δι ΕΒΔ ἐπι ρογίο 
« εγδηῖ. » ὅις δυ] 5 Οδριιο] ηυ8, ρμᾶρ. 
6609, οἀ. αν. Ἐπ ἘὌῸῚ Βοιμδηογυπὶ ἴῃ 

Αβία Ῥγαοϊαγαβ υἱοϊοσίδϑ, ΠΟῚ ἴδιηθῃ 51:26 
τυ} }1|5 Αϑἰδποόοῦυμι ἱποοτηοάϊπ, υπὰδ6 Αἢ- 

τος 8 ἰαῖυπι ἀδρίογαῖυν. Ὀ6 αοτάϊδπο 
ἀπθιιαγὶ πο βἰαἱτ ερὶ μοΐοη ἐΠἰυὰ πρό- 
μος ἀνδρῶν, εἷ φυοά δάἀάϊιιν σοῖς ἑνὶ 
μελάθροις χατοιχήσει, ρἶδπα οὐχ 70}}] 
Οδρ. πανταϊίοῃς οοῃυθηΐῖ, βἰοιῖ οἱ νἱοῖο- 
τίδγυπι ἃ} 110 ἀς Ῥεγϑὶβ γοϊἰδίδγυτα "Ὡ6η- 
110, φυᾶπαυδπι, ΠΟΠ ἴδπι ἐμ8ὶ ἰγριιοπδ- 
τυ 4υδηὶ Μ 5:60 6᾽05 δοσεῦο, ἰεξδῖο 
ΡΓδίοσ!5 ἀιπείχυε ἰογιἰβοίπιο. Εδίθιυτ ἴΔ- 
ἸΩΘῺ ΟΓ 6 πὶ ΘΙ ρογι) ἃ ροεῖδ πορπηϊ 
Ἰηνοσιὶ, φυϊὰ ἰμο ροδὶ ΡΒ ρρογιιαι τορ- 
Ὠν. Ροδαϊῖ, πλλυ δὶ Δ 5 δἰἰφυοῖ 81}- 
τϑγογα. [184116 π16}}115 δος ροϑβι1ἃ [υἱδβειὶ 
Ῥϑιιϊο δυργα, δῖα νϑγβιτὶ 20 : 564 ᾿ιἰ5ῖο- 
τὶ οἱ ἀΠἰοπιίδῦ πθὸ ἃ ροεὶδ υυ]!οαιε 
ταϊη 18 ἃ νϑῖδ γεροβοὶ διαυυπι οβὶ. 

68. ὕτες ἀνδ5 σοπιμοὶϊαὶ Αγαρὶς ο- 
ἸΏΔηΦ : 8π| ΘὨ πὶ ἃ ΤΓΔἾΔῺὶ ἰοροτθυ5 
Ασα ῖδ, βθὰ ῬδΓδ ἀσγαυδ Ρεΐγεθα νυἶροὸ νὸ- 
εδῖδ, Βοιωδῃῖβ ρᾶγεραῖ. θυδ5 υγ}}65 ἀἰχῖ- 
0.8, ΡΙῸ σαΐρυ ἰςοθαὶ ὕλη ἀΐοεγε. Νὰπι 
Βοβίγα οἱ ΡΒ ρρορο 5 ἀυδ ἔπεγυμὶ εχ 
ὑπὰ ἰδοῖδο οἰνλιδῖα5, εἱδὶ τᾶ ροϊϊυ5 ἀυρ]ο 
δυσῖα, υπάς 51:0 γ}}15318 Ὡγ040 ρ]υναὶ!, πιοάο 

δἰ πρυ ϊαγὶ σεγθο υἱδλίυγ. Βοβίτα αυδάεπι 

δηιϊαυϊϊαῖο εἴδη 6 βαποιΐδ ΠΡ τὶ5 σοριῖα, 
Θδἀδεη1ι6 5016 {ἰγιῖπὶ ΔΟ ὈΓΩΣΘΟΓ Ἶ τ ἀ511Ὸ- 
ἰορίκ δἰυα!ιδ, οεἰαγα, υπάς ραυ]ο ἑηΐτα αρυὰ 
ΒΙΡΥ ΪΔη μαθηματική περ ἐοῦσα : ΡΒΠρ- 
ΡΟΡοΪ 5 δυΐθι βθῃθ ἱπῃ Ροιμλοσὶο 5ϊν6 
ΒΌΡΌΓΡΙΟ ὈΓΙΟΣὶ8 αγὈ 5 σοηάϊὶα ἃ ΡΒ ρΡρο 
πηρογαῖοσε, Βοβίγὶ οὐϊυπάο, μθαυδ ὑυ πε 
8816 Θχ δ ἱπιδηῖ6 Δ1085 1|}45, βἰουὶ [185 
του ἴα 5 ἰῃ Αϑὰ ὨυΡΕΣ ἐχϑίγιοϊδς νοὶ πλὰ- 
ξηῖς ἱπιρθηϑι5 ογμδῖδβ εἰν δῖε (αυὰ ἀκα 
ΤῈ δῖδρα ποὸ8 [ἃ οἵ δυργτα δὰ ΧΙ, 
146). θδγθαγὶ5 τηοχ δάνεπίυγὶ5 ὑγρά δπ) 
Ράγατὶ. 



ΑὮ Π͵ΡΕᾺΌΜ ΧΙ. 

18. ὨΜΉς1Π15 νογβῸδ πὸπ ἴδια υϑγὈ]β 
40.8πὲ 56ῆ8ι:. ()ι1}5 Θηΐπὶ 1116 υἱγ, ἀνὴρ 
ἐκεῖνος Ἰάδπι, πἰϑὶ (Δ᾽ ΠἸπιγ,, αι 5 ρα 
ἴῃ ῥΥ]οτῖθυ5 δι αυοῦρυβαυς ᾿ἰρτῖς ΑὩ- 
ΠΟ τίσ. 56, 4υὰ δυάδιιπι πιιης 56- 
Ζαϊπηγ ἀμσοτη, ΑΠ πο 55:85 ργεϊ οἰ, 
πιοῦο ρεπα οἱ οἶδγα 5} ρεγβοῦδ Νοιοιἐβ; 
τηοάο,, υἱἱ στο βαγὶ υἱάδηιιβ, δἰ ριὶοο 

εἴ δι ΒοΡδοῦτα, 408] 1α πορὶβ ᾽δπὶ οσουτΓ- 
γογυπὶ Ἰἴρτο {Π| 410, λυμήτης ἀνήρ, 

εἰ Υ, 188, ἄγριος ἀνήρ. Ηἰὶς ρατὶῖοΓ οἱ - 

Ἰρεῖοα οἱ εἰρη δῖος ἀνὴρ ἐχεῖνος αἱεὶ- 
ἴων, εἴ ἰηΐγα, 1838, ΠΟῚ πηδρὶδ ρμο]]ιεϊάα, 
ταδρὶβ ᾿ἰσοὶ οι ρμδίϊοα, πολεμιστής. (οἴ6- 
ΤΠ) ΠῊΪἶτη6 (155: 8118 ΓᾺΡ 55: ΠΠΔΙΩ 
6586 ἴῃ ἢ]ς Οἱ 1115 1 γ]5 ΔΉ ΟΠ τ δι δἶνα 
Απαϊπηοβϑὲπ τηθηιοη θα. 56δά ἢοὰ ροῖυο- 
ταὶ 5:}]]1ὁῖα, οοἰογοσυτι ΠΙΡΓΟΓΌ δϑ- 
δἰάιι5 τεχζυδηϊδῖογ, χυΐῃ χ δογυῖ ἰθο- 
τἴἰίοῆα δἰ'χυϊὰ τοϊϊῃεγεῖ. ΑἸὶὶπηθβδίαπι, 
Ὧ σριοσὶ διάδοὶ, δῖοι ΟΠ τ δι ίδη Αηιὶ- 

οἰ γιδίυπι, Ἔχϑρθοῖα θαῖ, τηα]Ὲ ἸἸοοῖ δριὰ 
αΐτοόσιιο ἀοβηϊυπι. Νεχαα μἰὶς Νότο δὺὶ 
Βε 185 δυιὶ 8[10}8 4110Υ]58 ΠΟΙ ΪΠ8 ἀ6ϑσηδη- 
ἀιι5 ῥγοάϊ, 5ε6εἀ ἱβποῖιιβ φυϊάαπι δἃτοᾶ- 
π 0.54.6 Υἱν, ἰγο θη 5 06} ]δῖογ, γόγιμ ἢ“ 
Π6ΠῚ ὈΓΓΕΟΘ5ΒΕΓΈ5, ΠΏΡΟΤΣΙΪ Ἀοϊηδιὶ ἤποπι 
ΟΠ 8411: 560 0π| πιὰ] ἰογΥ 8 ̓πηρογίδίι- 
ΤΩ. Ἰΐδχιιε οδἰδπν ϊαῖθα ΟΠ) 65 ρΓΘΏυη- 
ὕδηῖυτ ἴρ60 ῥγορίπαυδηῖθ, ὁππότ᾽ ἀν 
ὅσον μετόπισθε πελάσσῃ, « 81 ἴδηἴιπι, 
ἴπαυϊῖ, δεσθββοσὶῖ ἰδῖα » : 4υδηῖο ΤηΔρὶ5 
΄ύυυμ δάἀνθῃογιἢ 

14, 864ᾳ. Τιιγθδ5 1185 ἰὴ ἐργρῖο, φαυΐ- 
θυ ἀΐνεγβθ εἰν [65 ̓ μ16Γ 866 σΟΠ ἢ οἴ Γε 
ΔΌΣ, ὈΓΟΙΏΡίυπι δὶ οὐϊν]9 δὰ 50- 
ΡοΓΞ ΟΠ 65 ̓ Π αἰ ξαπαγιπὶ γοΐογτο, οὐ] 5- 
ποῦϊ Ρδ] τὰ οὗ Αρίπη ἃ 4115 Ἰῃνθη- 
ἴυπ|, ΔΌ 4}}15 γο]θεῖιπι, Ῥγθράϊοϊ 56 Τ26- 
ἸΩΟΓΑΤῚ ΥἹΑ  πλ0.5 Πἰργο ΥΠ1, 18, 544ᾳ. 86 
41 1}ΡὈι15 τοὶ ρ]ο515 561} ΡΟΙΪ015 ἢ 115 σεΓίδ- 
ἸΏ 0.5, ΟἰἴδΙα δι ρογνασυῖ ἰογεὶ υνο- 
Π8}}5 ϑαἴγγδιι ΧΥ͂ ογηθβ5 706 δὰ ἰρβᾶπι ᾿ῃ- 
(εγργεῖεβ. ας δυΐεμι ἴγ}}Ὰ5 Δ απΔ πὰ 0 
Ἀοιιδηοτγιῶλ ἰηϊεγνοπῖι. ΟΟΙΩρΕβοοπἀδ5 
[υϊ8588 τιοηδίγαῖ κβυΐ ἰδ ρΟΥ 5 ἜΧΕΙΏΡ]Ο 
Ρ]υϊδγοϊνυδ, ἀδ ἴ5. εἱ Ὁ εν, ἴοπι. ΥἹἱ!, 
Ραξ. 495, εἀ. Ἀείεϊς. : Ὕστερον, ἱπαυϊῖ, 
ὑπὸ “Ρωμαίων χολαζόμενοι διετέθησαν. 
θυδγε πο8 ἢυῆς αἰάεπ (401 δηΐπ 5, 
φυδπάο δἰ ἑιοσ ἢ.) νϑγβιιτλ Ἰηΐγα Ἰοξεπάιπηι, 
18, μβαυὰ ἀυθιιδηῖοῦ ᾿π ογργείδσηυν 46 
τον τυτω ἀζονπα Ἀοηδηϊ ρῥγαίεοιὶ Ἶυδοὺ 
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γϑηϊδηῖα ρδοῖβ σδιδα ἱπῖοεῦ τὰπιι] υδηϊαι 
Υἱ ΘΟ ΡΟ Θά. 

81, 544. Ὀδοϊιηι Οὗ ᾿ῃμϑσηόση οτιιὰθ- 
᾿ϊαῖοπὶ ποῦ πιὶπιι5 δυάωὶς συδῖὰ ΟἸτὶ- 
5118 18 ἀοἰοϑ δ Ὀ ἴθι ἤι1556, Ὠΐης ἀϊδοδ5. 

σσαηί 65 νοσο, αυΐα Νοβιγὶβ Ἰῃίδηδιι5 ἔπ}, 
ΤΩΔΡί5 6711 ΠΟΥ ΡΟΡογοογυηῖ. [.8ι- 
ἀδηὶ ρεπογοβᾶμ 6115 ̓ πἀοἰεπι, « μἰδοϊάδηι 
εἴ σου ἀοηιὶ, ἰπῃ διτηΐβ ρΓΟ Ωρ 1581- 
Τηᾶτῃ », Αὐτο]. Υἱεῖ. ἴῃ Ερ ομα. ἴμδι- 
ἀδηῖ ργαδογι πη, 408 τηλχὶπ]6 ᾿πο ΔΓ ,, 

Ιηογϊεαλ δηϊαυϊ Ὠδοὶὶ οχῖῖα ἀϊρθδπηι, 
ἰάδηι ἀδ (5. ἰπ Ὠοςεὶὶ νἱῖα. ΕἸ] ἐπι, σορη0-» 
ταΐϊη Ετγυδουπι, εβδγεπι ἃ ρδῖγα ἡυη- 
εὐυρδίυπῃ, δἰ πη} οὐπὶ ᾿080 ὈΕ]]α ποι ἰηϊδ- 
ΤΊ 1556 ἀοσεῖ Ατιγεὶ 5, ἰος. οἰ. ΕἸ 5 ΔΙΤῸΓ 

Ροβῖ ρΡΔΊΓΙ5 1 ΘΓ τὰ πδΓαῖ ἃ (18 }}0 βυς- 
ΘΟΒΒΟΓΘ 8581} 0 {115 ἢ] 506 πὶ ῬΑΥΓ οἱ ρδηά 
Ῥοϊοδῖδ!β, δἰ πυϊαυς Δ ΡΟ υ.5, υἱ δῖ Αὐὖ- 
ΓΕ Ιὰ5 ἴῃ (4}1ο, ἰη δ σηΐα δι ηὶ ἃ δομδῖυ ἀ6- 
εγοῖδ. δ6ε ἤσης 1.65 ΡΒ ἢ  ρΥδΥ 85: πη 
ΡῈ ἰοἴιπι οΥροῖ ἀθρδοςοῃαῖα, δὰ συδπὶ 
ΓΤΕΒΡΙΟΙ υἱάοῖυν ἰηΐτα, 148. 5:}}1}1518 
ποβῖογ, ἱπίτα, 102, ρίιιγοδ [)6ο}} ΠΠΡΘΓΟΒ 
ὙἹΔΕΙῸΓ ἸΠΘΓΟ ΘΟΘ606 συ Ράίγα ᾿π- 
οεῖοβ : Ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ παῖδες ὀλοῦνται : 
δοιὰ υδηδῖη ΠΟΙΆ 18 Πἀ65} Νεο μ]05 ἢ} 
ἐγεάδηαιιπι ἔν ϑυργα, 80, βδόπθ ἢυης 

Ἰτωρογαϊογεμι [δοϊ 1, διὰ πρεσδύτερον 
ναὶ πρεσδυτέρου βασιλείαν, αιυῖΐ ποη νυἱ- 
ἀδῖυγ ἀυϊηαυδρθηδγὶο Π)8]0Γ ἰμίοΓΊ880. 

89, 544ᾳ. Ογγίαάδ ἰδεϊα εἱ ἴδια, δηῖδ 
δυης ᾿ἰρτυπ) δΙΌΥ Π πυ πε ἃ Απροῖο Μαῖο 
δαἀϊυμη, πο 1828, πομηϊϑὶ ὁχ Τυορο  ἰἐὶ 

ἰμϑοτιοὶ Ττὶριηῖα ΤΥ ΠπΠοσι τ νἱ 15, δὶ 
Ρϑυςδ Ζοβίτη! τοῦ ἃ Ἔχοὶ ρίαϑ, ποι ογαηὶ. 

Ναης ἰ65ἴθπὶ Δ) 6 ῃλι15, 60 νἱ 6] “οἴ στανὶο- 
ΓΕΙΩ, αιοάὰ 118 4ι.88 πτταῖ σοδνι5 ἰυϊῖ, 
4υδηφιδπι Οὔ Ἰοσογυσῃ αἰδογίπηδη ἴδηγρ- 
416 ἸπΠοοΠΒΔη τ ΘΓΓΟΓῚ8 'ρ86 ΠΟῚ 6Χ» 
Ρεῖβ5. Ναῖταῖ Ὠΐς Ογτγίδάθπι, Απιϊοοιία 
οὔἴυπι, ΟΡ αιδάδηι ἰογῖα886 {Ἰνϑῃ}] 05 
[λεῖα υγθα Ὠδῖ8}} μγοίιζιιπλ,) γ051ε8 δχ 
ἰδίγοιιδα ἀυσοῖῃ ἴδεῖιυπι ἰὰηλ}} πᾶ γὶδ ο8- 
ἴογυδο, ΠΙΟΧ ὈΓΟΡΓΙΪ δχογοῖιβ, ἰμάθ (δρ- 
Ρϑάοοὶδ ραγιϊπιὶ ἀοἰο, ραγιϊπι Υἱ μοι αι, 
διι5Π| 6886 ἀδη]α 116 ἱρογδίοιϊος Πο- 
ΠΟΙΕ8 ἃῇεοίατε. Εἴ βἷς δρεγτῖς Τγερεὶ- 
Ἰπ5 : « ΑππΠοοία οἰἶδηι οαρῖδ οἱ (Ὁ - 
α ϑᾶγοᾶ [Οδρρδάοοίββ τπϑῖγοροὶ, 485 
« Νοβῖγο Μαζδοδ ) (μββατδηυπὶ [1ὰ οβῖ, 
« ἱπῃμογδῖοσγί πηι] ΠΟπδ δοοορὶϊ. » Ἶεγα 
οπιηΐδ, Ὠἰδὶ φυοὶ Απτϊοο δ ἀπῖς (δρ- 
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ῥδαοοίδηι οἰϊαῖα, νυἱάεῖυν Ττοροὶ 5. τὸ- 
τὰπι ΟΥΐ θη ἔπ ν 6} 11586, 16 ]}15 8 510}]- 
Ἰϊδῖα κεαγνδίυμι. ὑδρρδάοοϊδηι οι, ἐρ88 
ἀιιοοηῖα τγογιπὶ βογὶδ, ργῖι5 ἐηναϑὶῖ Ρ05- 
βϑάϊφυς Ογτίδαθβ χυδπὰ 'πὰ6 μι θυ ἃ 
Ἀοπιδηο ϑυτίω ἰερδῖο πῃ Ῥεγβίἄθτῃ οθῃ- 
ἔυγεγεῖ, τϑὰϊϊυγιβ τοχ οἴϊηὶ ῬΘΓΞΆΓΙΙΠΙ 
ΔῈΧΙΙ 5, οἴ ἴθπς Απιϊοοα ροιϊταγιι5, 
Ὁ] ἀδηγαπι, ηἶδὶ ΠῸ5 τὑογὶ βρεοΐθϑ [4}}10, 

Αὐξυκίαπι 56. ΠῈΠΟῸΡδ5856 ρυϊδπάι5 68ῖ, 
ΜΠ πχοὸχ ἀϊ ςοεῖιγ. ἡ ποουπιάυθ δος ΟΥ- 
ἀϊπο ρεβία ρμιιΐεβ, δυσταυϊ οογῖα δ [πιὰ - 
δίυς δὰ Ττερα}]] υπι, οἀ. αν. ρᾶρ. Τ41, 
4υυπὶ 500 [ἰδ νοῦ 5 « Απτοο μα οἰϊατι 
ἙδΔρῖα “ ἰαῖογε μυῖαν! Απιοο ίδηι Μ680- 
Ροΐδη 185 ΠαβοΪο 4ι|8η, οἱ Τγοθ 6 }}} (εθςὰ- 
Τϑᾶπιὶ ὨΟ1} ἃ 18Π|ὶ 6596 48 ΟΔΥΓδ5, υγ- 

θαπὶ δῆς φυοσιιο Μεϑθοροίδηχδε, ἱποοῦ- 
ἴυμι σγ διῖ ΄υοπιοάο ἃ ϑδἰπιαϑῖο ἢις 
Ἰηνοοίδιῃ, Ἀδάμπχ, υἱ ἀϊχίπιυ5, α Ῥογείὰθ 
Ογγῖδάδς (]ιος 1}}} σοπηπλιηθ ουπὶ ΝΟΓΟΠΘ 
Ἀπ ἢ τ κῖο, ἐχ Ρᾳγῖ βία γεάδυηίο, ΙΥ̓́, 818, 
8464. Υ͂, 92, “444.; ΠῚ, 158, 544. εἴ 
ΑἸ] μα53581π|}, οὐπὶ Ῥογβοο ἐχογοῖτι 85γ- 
τουῖπι ἰγαη [0615 ιοῖο (515 Θηϊπὶ δρυά 
Νοβίγιπι ἰηΐγα, 108}, 50} ας 1}5 οτμηΐθιι5 
᾿τοττηθ 115 ὅγτῖ Ἰοςὶβ, Οὗ Γ.Ὸ6 ναπῖδ- 
[15, ἰηἴγα, 124, ΑΠΙΙΟΟ ΙΔ ἰρ58 1 ἈΓΙΩ 5 
Ροῖῖ, οὐ}15 οἶνεθ 60 τεπίθηῖο ρουζογτι 
ἴῃ ΟΣ 68 ρᾶγῖαβ διυιϊξιρογαηῖ, [18, 564., 
80}15 νἱ δἰ !οοὶ το} οῖ}5 4α 8 Ὠ181]} οὐαὶ 
4ιυοά Δι ογοηῖ. Ὀ6βογ δ ατ, πο 518- 
(π, 56 ροβὶ Δ)Ιφυοὶ τεγβυβ, ΑὩτοο δ 
εδρίϑ ἀοθοϊαῖϊο, ἀϊτερῖϊο, ἱπεδηάίυμι, 
124, 544., δαά!πηῃθυτγαιο δρο  αἴαπι εἴ πὸ- 
ἠδίδτη, ἀδϑίγιοι!5 1ρ515 ἀομηογυι ἰοοἰὶς 
ἐῃ ΒΡ Δ] οἴη ἰδεῖδπι, ἄστεγον, ἀοίχη- 
τον, ἀδιηυπὶ ἃ ΤΥΓΔΏΠΟ ΤΟ] Ἰοΐυτα ἰγὶ, 121, 
8544. διὰ 46 ἰβιϊ}8 ἴατῖ5. ὩΪ 81] Δι ρ]}  ιις 
Νοπῖοσ, φυοα 58Π6 τοί ΓΌτη ; οοίογα, 4088 

δριά υπο ἀεκβυηῖ, ρδτιϊπι α Ττορο  Πο 
δυηῖ ρμεϊοηάδ, ρᾶγι!πὶ βυρρίεῃμ δ σοηΐθο- 
ἴυγῖα : Απιοςο ἰδ ποπῖρα ἀδβογίι Ογ- 
γτἰδάθῃ) ἃ Ῥεγβϑὶ8 5001}5, ἀδἰπάδ ἃ διῖβ 
ἐρδυπι ΄υοφυς τὰ 1005, οτῖδ υἹά οἰϊοοῖ 

τῖχα Ζυῦ) 8ρ0}16 ἀϊν!ἀδγοηῖϊυν, νοὶ δά- 
νϑηῖι ππηϊδῖο δ εγίδηὶ ἱπιρογαϊογὶ5 ἴῃ 
Αϑίδιῃ ἰγδΏ βου 15, ἃ ργοάϊἴογο φυοάδπι 
Ἰῃιογοηρίυ τ [ι1556 (516 ἴογε ΤυϑὈς]}}.} : 
ἱπαρίυπι, 81 οὈ ἑϊυ5. εϑὶ σομδίδη 8 ἴῃ ΤῸ 
ῬΟΙΙτἶοα ΠοΙτρδΒ, ἀυσοπι ἀυσιην 8 διιάδοϊα 
5οἷα ρο ]εηίοτι, υδὲ 56 πῈ6]} Εἰ ΠΙΟΓΘ ΠῚ ΡΓῸ- 
ἀϊι, Ρ6Γ115856. 

ΝΟΤᾺ 

100, 444ᾳ. Ηΐς ᾿ἱπίογτι 15 ῬΑΥΌΤΩΡΟΓ 
Ογτγίδά τοῦυδ, τοάϊι Νοβίονς δὰ νεσγοβ 
πηρογαῖοσεβ, Ὠεοϊυπι Ποιρθ, ἂς χυὸ 
ΒΏΡΓγα [δὶ ἀϊοῖαπι, 81, 644.. (υ}} νἱὰα 
ποί.}, δ᾽ βχιι6 8ι:ςοοϑδόγοῖῃ (δϊϊιπι. Μ15- 
σΘΠΙΣ 18 ὅτ περοῖϊδ, εἰ συπάδῃι, 
91-100, τιιγβι5 ἀς γτίδάα. Ἰάεπι ῥδι]ο 
ἰηΐτα γεουττεῖ, 122, 544. Νϑιὴ ἰϑῖλι8 ἴγ- 
ΤΆΠΗΙ Γ65 δά ἀυοτγιπι γα] ἴγυτλ ἐπα ρο- 
Γδϊοσυτα τορπὰ ρει ποηϊ. 

103, 544. ΗἹο 6εῖ 4115, ἀυπὶ δάνεγ- 
δὺ5 Οοί!ο5 51} Ὠεοῖο τα] δῖ, 81}1}550 
Ἰπῖ6Γ γα  Ιδπάυπι ἀυοδ, ἱπιρογδῖου 1086 
ἃ ΤΣ Ἰ ι15, ταοχ ἃ β8θηϑῖιι ᾿εἰοοῖι5. Θυοά 
01 οορηονῖ, ρυθ ῖοο ἀεξογεῖο ἰερὶτἰπια 
ἱΠΊΡΟΓΆΓΟ 86, ἰοῖο οὐτὰ Βοβῖϊθαϑ ἵὰτρὶ ἴα- 
ἄογα ἀεσεοογίδαυς δηϊυπι εὐπϊοάϊα, ΟΥ̓ΔῚΛ 
θδηυ: Ἰορίοηῖθυ5 ρᾶπα πυάδῖδτῃ ΓΕ- 
᾿πηυδη5, Βοπιᾶπι οὐπὴ 10 σοπιθηαϊῖ, 

Ταρηδηἀϊ 4υδπὶ ρυβηδηάϊ οὐρίάϊογ : δῖ- 
406 [18 να ρδγιῖῖ ὈΑΓΡΆΓΙΒ, τΩΟΧχ υἢ- 
ἄϊᾳυς Βοιηδιιπὶ βοΐυπὶ ἱπναϑυσγὶβ, υἱὶ 
Νοβίθνγ ὑδϑὺ ργοχῖμλο ἀϊοϊαγυϑ 6βῖ. 

105. Υοϊυβέδηι5 (14}}} α] 5, Ομβασ ἃ 
Ρᾶῖγε πυπουρδῖυβ, ΟΌΓ ΠΟΙδυ8 αἀἰοδίυῦ 
ὨΟὴ ἢὶς ἰδηίυπι, 56 εἱ Ἰηΐτα, 142, πο5 
αυϊάδαι ἰαἰεῖ. (εγῖθ ρδϑῖγὶ τρδπι5 ᾿ηἴ}}1586 
ἴα4]50 ογἰ αὶ δ θλίυν Νοδίογ, 014. 148. 

122. Ηἰο οἵ βδοαυθὴβ νϑῦβϑι8 οἵ εἰγ- 
οὐπιδιδηϊυπι δἰ φυϊάδπι, δὰ (γτγίδασσι 
ΤΩΔῊΪ ε5ῖ0 βρεοϊδῃίθβ, ἰδεῖ! ᾽8πὶ βυηῖ ἰ1- 
τὸ {ΠΠ,814, 544ᾳ., 5αὰ ἰδὲ ἀς Νεγοῃα 
Απιϊο γισῖο. Ουἱ φυυαι ἀΐὰ εχ Ῥαγμὶδ, 
αὖ} νἴνυ5 ἰδίου Ἴγοάθυδίιγ, [τϑῖγα ὁχ- 

δρϑοϊδιι8 [5561 (φυϊάδαι εἶπ γα] αυδγῖο 
εἴ φυϊπῖο 88 ου}ο γοάϊυασυπι δά ας πιᾶπ6- 
Ρδηῖ, [μδεἰ. ἀ6 Μογῖε Ῥευβ. 8 2; ϑυὶρ. 
δον. αἶα]. 11, 510}, ἔιογυηῖ τη Αβἰα ρτϑ- 
βου οἱ ργρῖο, 4υἱ τυ α ΤΕρΡΟΓΙΓΟ 
81} υνἱάογοηῖυν Ογτγιδάδ οαπι ΑΠΕ ΘΒ γϑῖο 
Ἑσοτημληΐα, ἔυραπι ἴῃ Ῥογβιάθηι, γοάϊτυσα 
οαπὶ Ῥεγϑὶβ ἈΟΠΔΏΟ ἱπηρογῖο [υπαβίυμ). 
ὕηυδ 6χ ἰδι:15 ογθά}}}5 [1566 Δ] αυδηὰο 
υἱάεῖυς Νοβίογ, βου υσΖυ8 γα ταιυϊδῖδ, 
δὰ Αἰϊὰπὶ σΟΏνΟΥΞιι8 6866 ἸΩΘΏΪΟΙΩ, δχ 
110 ἰδηθῃ ΟΥΤΌΓΟ, Δυδιαυβ ἀοἴα80, 8]}1}- 
4υϊὰ δοΡΟΓ Γοιϊηι 1586, 

129, 54ᾳᾳ. θεδβογ δὲ τᾺΓ Α5318 τ} 86ὙΤΊπια 
Ἑσοηάϊἶο, νδβίαίθ 35εἰ! οεῖ ἀσϑβοϊαίδεσυα 
4υὺτ ἃ Ῥεγϑὶς Ογτίδάε ἀεσβογιοσίρυς, 
ϑυτίβαυο 80 δοάδτῃ δχογοῖζι ἰγαμδἤιρί5, 
ἴππι εἴδη ἃ ὈΔΓΡΑΥ8 ΟἸΔΏΡΘΏ5 τεϊυῖ 
σΟΙΏΡΟΚΙΟ ΘΓ ΡΘΕ θυ οχ οχημπὶ μἰδρῆο 



Αἢ Π|880ΜΝ ΧΙ. 
ΒΟΓΘΔ}15 ἀϑρϑοῖι. 98πὶ διΐπὶ Ἰμοορεγαῖ 
τηοῖυ5. 1116 πδιϊϊοπυπὶ 400 Ἐομδιιᾶ ΓΕβ 
56 105 ἸηΤοΥΓΙυγα οταῖ. [πα ἰσδηῖιγ μγϑοὶ- 
Ρυε Ολγρὶ, Ῥοιϊοα ρθηβ, οἵ ϑ8ιηϊ, 568 
Ροπίϊοα δα υοχις ἰμιε}]Π ροη δ, εἰνα 
Ευγοραᾶ, θδηΌὶ δοσοῖα, 4ιιαπὶ Ἔγο  θ1}6 

ἐ5ῖ δουῖῃς νὰὶ Οοιμῖβ, Ἰὰπὶ ἴὰπλ Α5}20 
Ραγῖθϑ ἰη[οβίδ ΠΡ, 5οοϊαῖδιθ, Βοβρο- 
Ταπιὶ αὐτὴ 115 Δὰϊ Ης6]]ϑροηΐυτα Γα) δ οἾ856. 

181. Ολϑιυι8 ἷς πηοῃ8 ΠΟῺ 1116 δϑβὶ 
ΞἘξγρῖο δηϊίχηιι5, 8364 Δ] ἴῃ ϑυγία δά 
Απιϊοοβία δυβῖγαπι, οὐ}8.5 ΔΙ ΕἸ 6ἢ), 
υὑπἊς Νοβίον ὄρος αἰπύ, δηΠ 41 ἴδλθι}}5 

Θχδρχεγαρδηῖ : οσουΐον Ρ]ϊηΐυμ, 110. Υ͂, 
δ 18, ο)υβιια μ]αρίατγίια δ᾽ πιὰ ; ἰἴθ τὰ 
ϑρδυ τ δηυπὶ ἴῃ Ἠδαγίδηὶ υἱῖα, ρᾶρ. ὑή. 
(14}}}5 ποβίγὶβ τωθαϊο ξδνὸ σγιιοθ 5:6η8- 
1.5, χυυπιὶ ϑυγίθ μϑγίοπὶ ᾶης ἰοίδΠ) 
Ροβϑιἀδγεηῖ, ἀϊεοθαῖιν (ὑαβ.ι5 1816 (Δ ] σὰ 
ἀϊδϊοοῖο οπί- Ῥαγίϊον, ἰοοῖς ἮΝ ΠΟΛ πιο 

Τγτγῖο, 10. ΕΥ̓, σδρ. 10, 4υοι! Ποηλοιι 5 ρὲ 

ΠΟΌΪ5 10 Πῃδηϊθι ΥὙθη ἃ Μομῖο- δ όβ8ι:- 
απο, (8}}1 τιϑα:ογγαιθο ἰσοῖυ, ἀὁ- 
ἄμπσογο, εὐ] 15 ἰάτηθι δυοίοῦ 8 δά6. 

186. Ἀεβρί οἷ! ἰογίαββε Ἰιος ναοὺς ῥί- 
Ψψουσιν δὰ Ερμεβὲ ἰϑαρίιπι, ἀε 410 δ᾽, 
292, 544ᾳ., ἀϊγερίιπι δίαιι σθηϑυι δι}}} 
πὸ ἰρθὰ ἴθροτα, ἃ ϑ'ουτ}5 ἴῃ Αϑίδηὶ 
Μιηογεῖα οἴΐυδιδ᾽ : ἔγοθα}}. ἴῃ (Δ}}}6Ώ15, 
Ρδξ. 119, οὐ. γαγ. 

188. θυὶ5 ἰδῖὶα με] δῖον, ὁπόταν ἥξει 
πολεμιστής, ΟὈδοΌΓιΠπι δ5ὶ, ιυ διιρτα 728, 
ὁππόταν ἀνὴρ ἐχεῖνος μετόπισθε πε- 

λάσσῃ : 5εἀ Πὶς φυοχαε ρεγμαη5 υἱά6- 
Ἰὶςοῖ δὰ Απιὶο γιδῖυ πὶ δἰνο ἈΠ 6 3531:8 1, 
ὈΓΕΝῚ ἐχϑρθοϊδηάιιῃι, 4υιτὶ ͵δτ 6}115 δι - 
νεηῖι5 ἴοὶ οαἰδτη  δη}}}ὺ5 ρογίεπάδίιγ. 
Επ ο'ς Ἀυρονῦ ᾿πίεγργείδιϊ διιπιι5 δὰ 14, 
υδὶ νίάς ποῖ. ὥδλνε επίπι ογο ας 46 (γ- 
τιδὰς δὶς ἀεὶ. Νδι αυϊὰ ϑγγὸ βιοπιίη! οὐτὰ 
τοῖ ΑΞἰε Μιπογιβ ἴχυε εἰϊδ ἔυγορα βοη- 
ιἰθυ5} Νες νἱἀεῖυ ἐδάσγε ροϑ56 1) 15[11Π| 
5ΕΙῺ ΠΥ ΣΆΠηυΙΩ δα] Δί γΟΠαπὶ ΠΟ 116 {ΠΠιὰ 
ἐριποΐοι πολεμιστής. Ο(οηῖγα πολεμι» 
στήν νοζςατγὶ ᾿Ισοῖ ΑΕ οἢ γιδῖυπλ, 4! ἤο- 

ΤΩΔΏ11ΠῈ ᾿ΠυρΟΓΊΠ1λ ΔΓΙΏΙ5 511 ΘΥΘΓΒΠΓΙ15, 
υϊπῖο μγαβεσγιϊ πὰ ΠρΓῸ σδηθραῖιγ, οἰ δί 
πο ἀυρίυπι εοὶ τῦ]ῖα ροδὶ «ι!πίυι 
᾿ργαπι ουδηῖθθ6 408 ἰσῖυπι ΕἸΤΟΓΟΠῚ ΟΧ 
δηΐπιῖς Βοπιπυπι ἰοἰΐεγε ἀεἰυι!ςερηϊ, 

,..48. Λοιμῷ καὶ πολέμῳ νετε ἀϊείιπηι: 
ΒΟη δπΐπὶ μεῖϊο ἰδηΐιπι ἃ Βεγεὶβ εἰ μ8Γ- 
βασι Πδῖο νδοϊδῖα εοἰ 1115 ᾿επ ρου 5 
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Αβια; 864 εἰΐδπι πογγεηάδ ἰυδ, 4υ ΡΥ 
τοΐυπῦ οσθοπι ἴδγγαγυπι ἀοϑθων νι, ἰ6 δι}. 
Ττο 6}]}1ο, Ζοβίπιο, δἰ θαυ. 

150, 544. Οἀοιιδαῖιι5 εἷς ἀεϑιρπαίυν, 
ῬΑ] πγγα τοχ, Υἱγ θ6 110 ἴοτιῖδ εἰ σοι} ϊο 
Ροϊδῃς, ποπάιϊιιπι νοτο ἰιοιοῖεβ δῇϊδο- 
ἴδῃ5 ἐπιρϑῦῖ!, φυῦπὶ ᾿μνδάεμ! 5 ῬΟΓδΙ8 
Μεβομροίαπηϊαπι, "θαι δδηὶ τηοάο, 86ιὶ 
οἱ δγγνίδπι ρα δὰ Απιϊοοϊαπι ἰμβᾶτα 
νδϑϊδῃτ 15, 5010.5 [ρ56 Ἀοπιδ ποτα ἰὰ ἢ} ]0 
ἰδ Γυτ ἰγδοῖα βοοίτ5, διι5ι}} οϑὶ μγῖνδῖ 
ΡΓΟΡΘ υἱγῖ 5 γι ϑίθγα ἸΏ Θβη0 ΒΟΥ ΒΑΓ) 
ἐπι ραῦῖο, ργορυδαγα ἐμνοἴοθ ἰιδοίοιιι8 
ογοά ἴο5 Ἰιοϑίο5, ϑγυῖαπι μαγίοιϊο εἴ πλθίι 
Ἰθογαγα. ΜΙ ατὶ ἰρίτυν ρτβουιίπι απο 
Πογυΐτ {16 νἱτ, ὑπάθ ἀρραγεῖ ργὸ Νοβ- 
ἴτοὸ δοποθὶϊ ρο886 αιοὰ αἷἱ ν. 182, 
« Οἀδηδίυπι ουμπεῖα ἀοἷο ρο551586. », καὶ 
πάντα δόλῳ διαπράξει : κε π6411 οα 

οἴαπίηο ἴα βϑιιπι, 4ιΐᾶ ἴᾶπὶ ναίει αυδπὶ 
[ογιϊδ, ἀΐὰ ποθ ἃ βοι 15. ἐμ μΟΥΔΙΟΥῚΝ 

δι ἱτουΐ δα ρυίοχι!, οἱ ἀοοσοὶ Ττὸ- 
"6 }}ιι5., ρδζ. 114, « «(δὴ ΘΟ] ΠἸοοΐ ρὲγς 
ἴ65 δρεγεὶ. » ϑδρεγάὰοβ ἷο χυλίοπι αἰεὶ α 
ἴῸΓ ἃ ὅοῖδα πιΐδδυβ, ἀρητὴρ ἡλιόπεμπτος, 

αυοά βοἰ!εοὶ βδογδλ δίπλα] οἰ ν]οβα 16 ρδ᾽- 
165. ἰπ ἀτῦὲ Ραϊπιγγα οὐπιιαταὶ : 1ρ58 
δαΐοπλ ἀτῦ5 ργβείρυθ ἀεὸ δ0}} ἀϊεδῖα 
εΓαῖ, δίουϊ Νοβῖον αἱϊ, ἡελίον πόλις ἔσσε- 
ται, 6 4υᾶ ρὶυγα ποῖ. 86.. 

158. θὲ ὑτρὲ ἴ ἰαπίυπι Ροϊοηιί οἱ 
εἰοτίς αἰϊψυδπᾶο φσοπιονοιάδ, ρδιοὶβ- 
δὴ δαὶ Πἰδίοτίδγυμη ἀοοιπιεηῖδ. ἈῥΔ]- 
ΤΩΥτοηὶ Φοίνικες ἀϊοδηῖιγ ἰηΐγα, αυ]8 
6 Ρμωπίοινεδ οττὶ, φυΐ ρῥγίπαὶ οβπὶ εἰν" 
ἰδῖοι σομδγα σοσμπεγείογιπι οαι:38, 

Ροϑέϊαπι ἰδπαιδα ἧπ ν δι] βΟ τυ] 
ηἷδ Αὐαΐοεθ 'ρβοηαα ᾿ἰπιῖηο νη ἐῃ Αδίδηὶ 
ἱπίογίοσγεαι ἀποοηι5. Απεαυ βδίπια εἰνΐ- 
185 οἱ ͵δπὶ δητ χαίταν οἶδγα, 418: [ἢ Ββ σία 
4υοαυα δεγίριατγίβ ἰδυιάδιιν, οἱ Ταύπιοῦ 
νοςδία, ἀϊοίϊαν. ἃ ϑαίομιομπς ρα Ποδ8 
(οοσυμαῖα ἰοτείίδη εἴ ἰῃ εἰν 1115 [ΟΓΠπιδπὶ 
ἐγεςί 8), Ρδγδ!ὲρ, ΠῚ, οὰρ. 89. ν. 4. 80} γ᾽ 
δυΐοπι ποβῖγα δι νυ} 8 ἰοροτγα γε] ΠΟΙ 
τ]ὸ δηῖο, ἀοσοιυῖα ἱρρὰ Β,)}}}4 ; Καὶ 
τότε δ᾽ ἠελίου πόλις ἔσσεται, σα" }}} 6}115 
υτθΐ 5. οτἶγὶ κρίεηθογ, Εἰ της 8» Θώο- 
πδῖο οὐι μας ὕχοόγα Ζεμομΐδ πῃ Πυπι σΉ11 
εἰ παὐϊθείίε αὐεῖδ ἐπὶ, αυογυ αὶ πιδβη!- 
ςεπίίατ δά πιγαπιιγ. Αὦ οὐ ἴυηο πιισπΐα 
μα!]!απὶ ἃ Ῥεγείβ ΠἸδῖιισι {ι|866 πές βέ- 
ξαίιεγ υἱείπαυς βεεῖυπι, νἱδοίυγ ἐχ νόγοῃ 
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154. οΟἸ] 61 ρμοβ66, τε οοητθυβ Ἰἰοεῖ }ὶ- 
δἴΟΓΙΟ15. 

155, 544.ὄ ΑΒ μος νψεῦβὰ ὑθ4ι6 δὰ 
ἦρδυτὰ ρτὶ μυ}ι5 ἤποπὶ δυβιϊηοὶ Νοβίογ 
ἱπΠ|Ὲ 81} 85 Ποπλϊπυτα στρ 5 ; 56 δὰ ἀ6- 
ϑ 68 405 {1105 ἀροηῖθϑ ᾿πἀποἷϊ υἶγοβ υἱἱ- 
ἴὰγ ἔφυτὶα Βεβείδγιπι ΔΙ] ορογίοἰβ, μδοῖο- 
Π 015 5:01 ᾿ηυ5114|5; ΠΘ41π6 ἴρϑιιυν Οἀεπα- 
ἴηι, ἴῃ οὐ}ι5 Ἰἰαιιἀαῖίομα τηλ]ῖι5 δϑῖ, 
Αἰν ἀδοίαταῖ. μά μος ὃ ι]8ὶ φυοάὰ 
ἂς οοιονὶ8 οἴμπίῃο το δ οἱ Βοιηϊηϊ- 
θι5 σορίτιγ. Δ 4ιιαο οἰΓουτασροοῖϊιβ 
διε παντὶ. 118 θυ ϊδηιπὶ ἱπρ. ἴδυγο 
8551 π|}|δἷ ἢ ἢ] 1} 67.185 οἵ 80 Οβ8Ό ΤῸ πὰ 
(Δ ]Π}δινπὶ εἰάδαι, οἱ νἱἀδυγ, ἔοτο (8τὰ- 
"05 4ηρρα τὸ ΧΙΥ͂, 12, θ᾽ ΓΑ ΟΣ 
ταύρους νοο8}}}1}}; Μδοτγιϑηιτα (ΔἸ πὶ 
ΠΟΙ ΡΟ ΠΟΓΕπι, βεῖϊ νϑσῖιι5 ἢ] τι πὶ Μδογίδῃι 
βυϊεῖαπι ἃ μᾶῖγε ἱπ ΕὐΓΟρδιὰ ρτορε- 
Ταηῖθ οὐυδίοάσπη Ας1|62: το] οϊυπη, σοῦνο " 

Βα] 1518 πὶ, ( τοι} Ἰοραῖαπι αἰ χυδπάϊωυ ἢ- 
ἀδἰθπὶ, ροβίθδα ἢ" δἰεοϊδη δ ἰγγαπηΐὰθ 
τουλε την, οἱ» ἐπϊοτίδ8 οἱ ρογίἀδς ἀτίοβ, 

᾿ΓοΟ ἢ ϑϑρόγοι, βοσβάγιπι γοροπι, ἰηξδη- 
5155} 0] ἈοΙηδης Ποβίοα εἷν Οἀδιαῖο 
 ιδοϊοη8. 5010 ΠΟΙΆ ΓΟβϑι πὶ, 5 γΡΘηὶ; 
Θάἀεπδίαπι ᾿ρβιτι Ἰἰοοπΐ, δὰ 4υὰ ἤριγα 
οἴϊδιη 1}. ΧΙΥ͂, 12 οἱ 811, τεουττοῖ, 
Ταϊπιπι Πρυγατιτὰ ἀδπὶ ἴῃ πιθά! Θὲ ν] 
ΟΥ̓ΆΟΙ 5, ργεβογεῖπι Βυζδητ 5, Οὔβογνα- 
ὙἾΠλι15 δ, πηᾶ αὶ θα ἰῃ Αρρεπά. δά 
ἔχε. ποβίγυπι ΕΥ̓͂, Ραρ: 281, 544. 

110. Οάἀεπαῖο ἴῃ Αϑβία τορηδηῖ ποῃ 
00 8116 σοηϊΓγονοιβία, βοὰ οἴϊα Οὔ 

5386 Ώ81:1 Δ} }Π16 πὶ ἱπηρογαϊοσίβ, ἃ 400 οἷγ- 
(ἃ δηηῦπὶ 264 πιποιραῖυϑ μεταῖ Αὐ- 
δυδῖυϑ οἱ μαγΓ ΟΡ. ἐπιρουὶ ἀδοϊαγαῖῃϑ : 
Υρῖο ἱπδαρογ, ᾿ἀπάυδπι ρᾶγαῖδ 5: 0ὲ 
Ργβάδ, Ἰπηϊδη1! (αυοὰ ἀὰ ἰρβὸ ἔδεϊϊε 
Ἑσοη]) οὶ ροϊοοῖ, χφασπὶ ἐς Ζευορία, οἦι8 
ἴχόσγο, Ττγοθο 15 Ἰὰ δερογαῦ), Οἀδπαῖο, 
ἴηαυδην, δροηάεϊ Νοεῖοῦ ἴῃ μος Θρί]ορο 
δἰογίδπι ᾿ηφεπίθη, ἐπὶ δ' αὐτῷ χῦδος ὀπη- 
δεῖ, τορηυτα ἰηἴερτυτῃ οἱ ᾿μοο] πιο πος 
ῬῈΓ 8 Ππο5 ἀυταῖιγι, αὐτὸς δὲ ὁλόχλη- 

ρος, κ. τ. λ, ποδοὶυ!5. αιδη) {πη 6518 48 τη- 

406 ρτορογὰ τηογῖς ἤΘγοσθτα 111π|ΠΔ 8111 
Βδμηΐο γ6] ἴγίθθϊο ροϑῖ, Δ ΠΠῸ ΠΕΙΏΡΘ 
268, δηλιβϑυγιι8 οβ8ς6ῖ, 'αι15 ἱπάβ ἴυϊοὸ 
ἙοΟἸΠ σι τιν βοσὶρῖα μας {ι|556, ᾿πῖΘΓ ἃ ΠΠῸ 5 
4261 οἱ 268, νἱνοηῖο οἵ Πογθηῖς Θἀδηαῖίο, 
ἴῃ οὐ͵)ὰ5 Ἰαυ δ σασπγθι οἰδιιάσγα 5ἴδιι- 
ταὶ νδίθβ., πυηαιδῃ ἰογίαθδα, 86 ῥτο- 

ΝΟΤΙᾺ 

[δεῖο πο δῃῖθ οοπηρογίδπι 1}}108 υἱτὶ 
Βϑόσα ἰἰρταπι ργοχὶ πηῖπὶ ἱπο βοδῖιΓΕ8. 

ΑὮὉ π5ῆὺμ ΧΙΥ. 

1. Ἰἰασῖεθυ ογάϊμοιῃη ἘΟΙΉΔΏΟΓΕΠΙ 
Προ γαῖοσυπι, υδίοπι ἃ}» ἢ ϑ[οΓΙοἶ5 86- 
σοροταῖ, ρογβοουΐυβ εοἱ Νοβῖογ. [0] σθσοὸ 
δ Οάφηδῖ!, 5:01] σου Ὀγϊποὶρὶς, ἷπ 
εὐ͵ὰ5. τορῦο ρῥγίογοα ΠΡτυ πὶ αἰδιιογαῖ, 
ΤηοΥΐθηι ἱπορὶ δῖ ρου, ἀοβεϊδηῖο 
Ἶδπι Ηἰκίοτία, εἰ τι515 γοῦύσα δυθηῖυ ργθαΐο- 
τορι ιια5 ἀ6 ῥυΐοσο 86ει Γορδ δῖνα 1Π}- 
Ῥογδΐοτε δπίϑοσαῖ, 5806, 8] ϑϑβρεσγεῖ, ξο- 

τἰσοβοογὸ ἀδυἱδοοῖ. Νυπο ν 6] ᾿Π8ΔΏ0 ρΓο- 
ῬΒοῖδηα! βιυάϊο,, νοὶ χιοά Ῥοῖϊι5 ορίῃᾶ- 
ΤὰΓ, ἰοΥὶ 606 δυτορῖυβ, ἴῃ υϊυγὰ 56 
ςοπ͵ϊεϊι ; φυυταυδ νοῦ ποη ροβϑὶῖ, Πεῖδ 
Ῥγϊηοῖρυπι σαδϑὶ ἔπ ΓΟΥ ἢ] ποιλΐτδ ἱπηᾶ-, 
οἰπαῖιν, ᾿πηπιοὸ ροῖ5 νδηδ ποιπίπαπι ἰηϊ- 
τ1 Γογῖ 115 16 Γ]5 ϑιπι]δῖα, 4υ 1115 τοῖιπὶ 
ἴοτα ἔππὸ ᾿ρτιπι, 584] 16 πὶ 5406 δὰ τοῦ- 
βι1πὶ 280, ἰοιμογαγιι5 παρ] δῖ ναῖθϑ : οἵ, 
8110 υ]58 ἰηϊ τα πὶ ν ]υπιλτιὶς [πίτοάυ- 
οἴὔοποπι ποβίταιῃ δά διΌΥ}} πα. υοά 
υυπ ΡΕῈΓ 58 τη η 5ἴιπὶ 511, ΤΗΪΓΑΓῚ 58- 
5 ἤθῦιο ροϊογὶϊ ἀοο ἰδοϊπλιπὶ οἴ 5868015- 
δταιτὰ σἱγα πὶ Εν] ἀσπὶ 5101 ἰῺ ΔΏΪΠλ ΤΩ 
ἰηάυιχίοοα, βοτίρίοαιδ τηδη 8586 ( 856. 
Ραζ. 90, 544.), 5} 15:15 νοσδθυϊοτυπι ᾿Π- 
1115 ποπιῖπᾶ ἰαῖογα ῃσϊηείρυπι βειι Ἀομλδ- 
Ὠογύχῃ 86 ΒΥΖδΙ  ΠΟΥΌπι, ΔΙ Φυδ πο 1π- 
ἰογΓργοιδιϊου" θ ΟρῈ ἰοηθὈΓ8. 51:18 ΘΓ ΘΏ- 
ἄογιπι. οπίθηα τ ἰπηιο ( Ὠι5θ6γι. 1014.) 
βοῦ ρῖυπι 6586 Βθης ὉΠ ται πὶ ΠΡγυ πὶ 56- 
Ρἴϊπιο ἴδγε ϑθουΐο, ἴῃ ρυγρῖο νοὶ 81ς.!- 
118, οαρῖᾶ ᾽απὶ Δ Ατα ὲθυβ ἐξ εγρῖο, ἴϊὰ 
αἰ πο Ἀοπιδηδ ἰδηΐυτῃ, 56 εἴϊδηι ΑΥΔ- 
Πίος Τὸ5 ᾿ἴ866 ᾿ ΟΓΆτυπι 1πἰορυ 115 
νοβτγὶ ρμοϊυοτγιπῖ, ταδρτο ᾿ιἰϑἴοτδ οοτα- 
τηοάο, υδὲῖ 566} νοΐα ἰυθτὶπὶ ἄγῃ 58. 
Ιάχψυς 36 αἰϊχυάπάο οἴϊοοϊατυπι βρεγαυὶῖ 
ἀοεῖυβ νἱῦ ἂς ρᾷπο ῥγοιηῖδιῖ ( Ὠ85ογῖ. 
}014.}. Θυοά αἵ ργοὸ ρατῖία 58 ργαϑβίαγεῖ, 
ΠΟΥ͂Θ 5ρθῆιϊ ᾿δοΐογαπι ἸΓΓ Δ πὶ ΓΟ η΄υεγεῖ, 
ἀοὶμ πος τιλ]ῖο ροβῖ, Δρρθῃα! οθηὶ 5ιι}»- 
᾿ϊἰεϊοηάδπι οὐυγανὶ Ὠ᾿55 ΓΙ ΔΙ Ο ἢ} 5186, 
ρᾶρ. 99, 544., ἴπ 4υδηι τηδρηδ, υἱ κοἷοῖ, 
Ἔτι! τἰοης σοηροϑββιῖ τα ἴα ἰδοϊίοῃ ἀἰξηα, 
Ρᾶγυπι ἴδπιθιι δὰ Γαπὶ ΡΘΓ ΓΙ ΠΟΉ 18, 4115 
Ἰάθο τοίθυγε δὲ στρ! ο΄ τ8ρ}5 αἰϊδεουΐεγα 
8 ρα ἤυνιπι ἀποιηθβ. 116 ΥἹΡ δυχηπη5, 
αυοά ἰπ σλῃ0 ἱποορίο ἤθοϑθ8886 Ἵγαῖ, 181] 



ΑὮ ΠἈὈΛΟΛΙἄΙΗΌΜ ΧΙΝ. 

Ῥτγοίδεϊϊ, ηἰδὶ υὐ πούϑῃ δι Ἰδυάδῃι, 
ΘΙ ΒΥ Πη ταὶ ᾿ασαπὶ πὰ Π Δ τὰ αἴεντεί. 

12. Ταυρῶν ὀλετῆρα ὥἤφσυταϊα νορσδῖ 
Οἀεπαίυπι, γα]ογδεΐ ποῖῖρο οἱ Οδὶ επί, 
(φυοτυπι ὑηυπὶ ταυρῷ δρ5) ανογαῖ ]1- 
Βγο ΧΙ], 158, 54. πυπς δῶρο ἀυοθυ5 
ἰδυγ!5), δ] υπ, ἀυτη τἱνογεῖ, ἃς πἰδὶ 
ΤΏΟΓ5 ὈΓΓΥ ἢ ἶβ86ῖ, ἀοιη ογθαι ζυϊυγυπι. 

16. θάεῃδίυμι, αὶ διιρταὰ ἰθοῃὶ 858]- 
ΤΩ Ι]δῖιις πιογαῖ, Χ}1}, 165, 544., 8} ἱξπδ- 
Υἷδ ἱπίογίεσοσιρυ5, ᾿ἰδηχυάᾶπι ἰδοποπὶ ἃ 

“δ θυ5 ΠῸΓ Ὑ8}}65, ῬδῪ 3:1να8 ᾿πβεζυβῃ- 
105, Ἰεῖο ἀδίυπι ἱπηυΐς Νορῖον, π1}}} 
δ} ] 105 ἀδ 6}05 τηοτῖα ἀοδηΐεπβ, Ζαὶρρα 
ταδί, υἱ νἱἀοῖυν, ργοβίθῆτυθ, ποηάυμ 
φησ Ἶτυ118 ἴῃ οτ θη θα ἰπ ἀρ γρῖο τὸ- 
Ρυβ. Ουἱ ἴάπιειν ἰηἴτα, 311, 544., Ζεπο- 
Ιΐδπι νἱ οἰ τὰν πηᾶγὶ τὶ ἠδ οῖ8 ρ6Γ δ᾽] ορουδβ 
ΠΕ ΌΪΆΓΕ : [8190 588Π6, ἴα͵50, αι|πὶ ἰδ [85 

τορίηε σεηθγοβδ Ομδιῖ ἰμ 0168, Ζυυπιάι6 
ΤτοροΙ  Πἰδιοσι οἱ πάϊεῖο ἰαοϊπου ϑ ̓βι1ι5 
Ῥαΐδπὶ τριδῖυγ Μαοηίυβ, Οάδηδῖ! σοη- 
ΒΟΡΓΙΏΙ15 ὈΓΟΥΪΒΩῸΘ δ 6 550Γ; 66 ἰδ 6 ἢ 
[οτίαϑϑθ δ'ῃ6 ἀϊόγυπι Γορὶ8 ἢ] οσυ τ Οχ 
ΖεθΟα 5 5Οδρίογι πὶ ΟΠ ΒΟ Θη 8, 4008 
οἴϊδπι νυἱάοῖυν ἷπ δηΐτῆο μάυογο Νοβῖεν, 
χυυπι ἰπτοτίδοϊογεβ πο ὑπυηλ, 5εὰ μ]υ- 
ΤῈ 50} σδπυῖι ἔφυγα ἀεσβίσποὶ ῥσίογα 
γεσβα 15. ΝῸ]]ὰ Ροβίθα σαἰβογογιλ ἰδῖο- 
ΤΠ), Π6 πηϑδῖγο συϊάστῃ τορηδηῖθ. τηθπτῖο 
δῖ ἴῃ Ὠϊδίοῦ 5. Μαοηΐυπι δυὰ ται ο 
Ροεῖ δάμπρἰββιιτ 366} 05 Οσσυρδίδιααιε ἴγ- 
Γδη ἰ ἀδπ) 8 τα ἢ ἶδυ5 ἰηϊογοιηρίαμ ἀοοοὶ 
Ττερ τι5 ἴὰ 6115 νἱῖδ. 

18. Ορργεβεὶβ ἰῆ Αϑβϑὶδ μὲσ Οἀδῃδῖιτ 
Μδοτῖδη! ματι θυ8 οσυπι6}08 ἢ] 1ο Ου]εῖο, οἱ 
οὑπὶ ΒΑ Ἰβῖδ ο᾽ αϑάθπι ᾿εραῖο ρτίπιιπι, ἀδίη 
510 ΟΒΒΟΓΟ ; 'ρ50 Μαοτγίδηο, ἀππὶι [{8}18πὶ 
τορτιδηαϊ οὐρίάιε ρει, ἱπ ΠΙγτίοο ρ6Γ 
Αὐτοοϊυπι νἱοῖο σεβοηϊα:; Οἀθηδῖο πιοὸχ 
ἃ 51:19 ἰηϊοιοεῖο : (Δ) }!1]6ηοὸ Ἀοϊηξ πῆι] 

᾿προγδίογε οἀἰρηυπὶ ἀρθηΐθ : ΠΘΠ1Ο δγαῖ 
Ἰὴ ΑΕ Υρῖο χυὶ ἀινβίϊατοι Αὐτϑοϊιμ ( ἰα 
δριιὰ ροδίδῃ ἃ [Π γα οἵ ποιιῖπα χιδάγὶ- 
57} 0ὸ ἀδϑιρηδῖι τ) σογι πὶ διιπηπια ρΟΙ - 
ἴυγαπὶ : δἴχυε ἱπής 8:5 .}} πὰ ἢξς ρτγα- 
ἰεῖο, φύλα δυδηῖυβ, υἱ ῥτίογος {|1|85, 
Ἄεοηδυϊανῖ. 

21. Ῥοβῖ ἢππς Ὑϑγβυπὶ ἢἷ}}}} ἀοΐπάὰς 
88 ηϊ δῖ τεοῖ! ἃ ΒΙΌγ}18 σι γαβ, ἀοβεϊθη- 
6, υἱὲ ἀϊχίπλιβ, Ὠἰδίοτα οἰδοδῖλ νδίδπι, 
ἐϊα υἱ ροβῖεα., υδ]υῖ ἐστὶ βου δ, ν8- 
ΠΟΙΌΣ ΓΙ ΠΟΙΡυ τα 500 νϑπΐβ8 ποι ηἶθι5 
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νδηὰ [αἴ πορὶβ πδυϑθδητ θυ ρτορίμεῖ. 
95. Νοπιθῦ ἱπιο! !ἐειάϊιπι δἰαυοά, 

4υ8]6 εβεεῖ Ευβεπίυς γεὶ Βυχηδηΐιδ, 8Ὁ 
εὖ 5.011 8 ἱποὶρίεπβ, ἰάθοχφυο Βοῃΐ οταὶ- 
ηἶδ. ὑπὰδ ροοῖδ τοὔνομα ἐσθλόν νοοδῖ, 
Ἰυάχυα ἰπ νόθα ἐσθλόν ὈΪ5 τεροῖϊια. 

98, 64ᾳ. θεὲ μᾶς Απδζαυθὶ οαἰδιη δὶ 
ΠΪΉΣ ἀϊοοπάυτῃ, φυίρρα οχ δυδίττῖο, υὶ 
νἱάοεῖυτ, οοηβεῖα. Ὀυδτὶ ἰατδη ροϊαϑὶ 
τᾶς νέα πόλις ἀϊοσδῖυν ὉΓῸ5 5806 δΔῃὶ- 
48, εἰ ργῖυ5 χυίάεπι) Ογϊπάα ἀϊοῖδ, Ρο8- 
ἴοᾶ ΑΠδΖαγθυϑ ἃ υἱοὶῃο τηοηϊο ΖΑγθ δ, 56ΓῸ 
ἀδηγυπι Ὠοςσδβᾶγοα, ροβίυδηι δῈ} Ἰταρ6- 
Ταῖοτε Νοσνα ἰδυτῶ τοοῖι ΟΥΘΣΒΔ οἵ ΓῸ- 
δηδι 5 θαποίϊοίο τοβιϊτυϊα δυϊ : φιο ἴογ- 
1.556 41 ἢΠΠυὰ ἰρευπὶ νέα πόλις, πο- 
γαῖο ἃ δἀυϊδηϊθυ5 ποταὶπα ρμυδὶϊοο, 
σφυυπὶ ἰπιογπλὶ νϑὶυ5 ρρειαῖϊο ἱπ υυ]Ἱεὶ 
51: τηδπογοῖ, ϑυϊά. δα ἢ. νυν. 

125, 534. ΥἹάεῖυν Νοβῖογ,, ἰπϑοῖι5 υἱ- 
ἀε!ϊοοῖ πηιδιγογίδ ἰυδὰ Δργορίυβ, ἀυπι [4]- 
588 ὉΠ ΤΑ5 Ποίογυτα ᾿γἰπεῖρυπι ἱπιδρίηδ- 
ἴατ, δὰ Τια)δητπὶ οἱ Απιοπίποβ [ογίο τὸβ- 
ῬΕχ 556. φ),υῖ5 Θηἷπὶ ᾿}1]6 ΠΟ τὰ Τ', 16 66}}- 
ἴυπι νδ]δηῖθ, ἀοδίρσηδίυβ ρτίποορδ, ΑΥ- 
τηδηΐογυπι Ῥατι πογιηυθ υἱοῖοῦ., Ὠἶδὶ 
Τταὐαπιϑ} Εἰ 1}}15. ται ρουῖ]ιι5 ΟΓΟΥΪ888 
δρυὰ Βοιρδποβ, 50} Ηδατγίδπο ργ βασι μι, 
Ἰυχὰπὶ δρ᾿ἐπάἀογειπαυθ υγθ]λ, ΠΟΏΏΘ, 
ΘΙΌγ}14 τιοηθηῖο, αἰ χυοίϊε5 ποϊδυϊηλι 9 
Οἱυΐπιο εἰίδπι νοι, 135, 1516 ἴῃ ἰοῃρίη- 
408 ἰπδυῖα ρετϊαγυ5 ῬΓΪΠΟΟΡΒ., ΠΟΏΠΕ 
Ματγουδ ῥτεϑάΐςὶ νἱάεῖασ ΑἸΓΕ 18} 

160. Ταϊοπι δ᾽ 'χυᾶπι ἱπηπδηοη δι 406 
Ἰποορτλίδη) νοϊυσγεπη εἐδρὶϊα Πορληι ΠΣ 
δΏΡΟΓΥΟἶΪδδ86, ρυρηδηῖα δά Βϑιγ ΔΟΙῺ 
Οιποῦς, πατταῖ Τδοῖτιβ, ΗἸεῖ. {], Ὁ 50, εἱ 

ΧΙΡΒΠ πὰς οχ θίοπο, Χ]Υ͂, ὁ 10. Οεῖε- 
ταὶ σοϊποτὶκ 5110 5. ποτηοη ἱρηοΐαπι διο 
αἴϊετιυῦ Φαάλχη, δδιιὰ ἀυ}16 σοι πε 
δἰϊχυϊά πάθη 5 οὐπὶ 5311π|}}} δριιὰ ϑυϊάδτα 
γόσάρυο : Φάλχη ννυχτερίς, υἱ νἱἀεἰϊοοὶ 
προ δἰΐψιδ βρθςεῖθβ ᾿π|6  ΠΠσϑῖῸ Γ νΈβροῦ- 
1]]Ἰοπ8 ποσίαγμδ ἃνΐβ, αυοά Μαῖι5 ἴῃ 
διιὰ Βυ}5 Πτὶ ἰπϊογργοϊδιίομε ποῦ ἴῃ- 
8016 τἀ! : « Τυγρὶβ ἃνῖδ, δεοψι8 
« ἸΓΔΗΘΏΒ ἃ ὙΟΒΡΟΙῸ ποθη. » (εἴογα (6 
Ὦος νοσϑῦι]ο τοδὶ οηα ἀδϑιπὶ : δδῖ 
επὶπὶ τῶν ἅπαξ λεγομένων. ΕὈΓΠΙΔ ἰᾶ- 
τῆ 'ῃ88 ποι ἐη 5 δ᾽ νὰ ἰπάΐολτα υἱάθίυτ 
δα διυιϊ δ υἱδυ μι : οἰ γπλι5 δὐπι ρεϊεῃ αι 
γο] δ)» δαϊοειΐνο φολχός, υο δΔρυά ἢσ- 
τσ οδἰν ἰδ ἀεδίρπασε ογεάϊτυτ: 
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νῸ] γα εἰς ἱπηυΐ ρΡυϊο8; γεὶ ἃ ἰδϊϊπο 
ΠοΟΙΪπα μαίοο, ευἱ μαίς ταὐϊχ.  αίοο 
δυΐεπι ἃρυὰ [,αἰπ0ὸ5 νὸχ δηϊχυδ ἰυϊῖ, 
σὴ υπὶ φυοάάδπηι με 8 ἀοϑίρμδηβ ἰῃ 60 
Βοπαπθ, « οὐ ρο]] οο ρεάυπι ουγνὶ 
« ξυσγιηῖ, φιιοπιδάπιοάυχη ἰδ] σοη 65 ἃνε8 
« ὨΔΡοηϊ », υἱῖ δογνυὶυβ αἱ ἀθ Ἐδιοοης 

ὥδρυδ ἐοπαϊίοτο, δὰ ξη. Χ, 145. Ιάχυς 
Ἑαβῖυδ οομῆγπιαὶ δ00 Ιοςο : « ἘΔΙοΟΠΕ5 
ἀϊεπηῖυν φαοχιπ « ἀἐρὶεὶ ρο ]ςε5 ἰπ ρ6- 
« Οἰδθυ5 ἱπῖγο βυπῖ ουγναῖϊ, ἃ 5: μι} }}- 
« ἀἴπο [Δ] οἷ5 ». [πᾶ6 ἱγδιιβδ]αἴυτι ἰδιυα ἢο- 
ἸΏ6Ώ, ἴοδῖε ϑΘΥΎΪΟ 'ρ50, ἰος. εἰϊ., δά φυοά- 

ἄδπὶ σοϊυογῖβ νϑηδιϊοα ροηπ9, υπρυΐθυ8 
ἰοῃρὶβ δὲ ἱπουγνὶβ ἀτιδΐυμ : ἰδιπα χυὶ- 
ἄδπι, Ποη ξτῖδοα, οἱ δρυὰ ],διἴπο8 'ρ508 
Ρδτιπὶ ἐγεαυδηῖον. 

199, 54ᾳ. Νοκίδν Ἰηϊοσάυπι, χυοιὶ 588 ρ6 
ΒΟΙΏΠΙ ΔΉ Ρι5 Δοο ἢ, τηθηλοῦῖδ: ναρδηιςὶς 
Ἰυά!θγῖο ἃ [Ἀ]εὶς δὰ νϑσγὰ γοἀυςίϊυγ, υἱ 
διιργα ἀς ΤΥδ͵δηο οἱ Αμιομ 5, 126, 544. 
Νυδο χηδηϊ[οϑῖι5 οοἱ ἀ6 Ῥιοϊδπλε 5 οορὶ- 
ἴαγε, αυογυπὶ ὑπὺ5, Αὐ]εῖο5 αυϊάση 
συϊξο ἀϊεῖυδ, Ρυ].6 δυΐοαι Ὠοηγϑυβ 
56 Βδοσλι5, ΩἸΐυπι μαθυϊ αἰϊοσγυπι Ὠ]1ο- 
ΠΥβυμλ ΟἸδορδῖγϑο [τδἴγεηι. Νυης ἰογῖλυ5 
Πηριαν ὨΙοΝ 58 οχ ΖΕ ργρῖο ἰῃ 114] δ πὶ 
νϑηϊυσυθ ΟΠ ἢ ΠΠΠΠτ}5 ΒοΙμδ. ἐπ ρεΥ 
᾿ο ροσΊθυ5 (5. ροεῖα νἱδαμ), ἀ6 αυο 

ἴδτλθῃ ὨΪΪ οἶαγα ῥγραϊοϊγ, πθς ΠΟΡῚ5 

86η5 νδοῦυδ ἐπί ογργοῖατι θα. 
202, 544ᾳ. Ηϊς φυοᾳυο νἱάεῖιν, ἀυμ 

[υΐατα οἵ ἰοτυϊα ργεαϊοϊϊ, δὰ ργαβδια 
ΓΕΒρΡΕΧ 556 ἴα ]5ι}8 νϑῖθϑ, πεῖρα δὰ ἀο- 

. Τπεβίοδ5 στιιδηΐδϑαιια (5ὶς νυΐρο ογϑαὶ- 
ἴυ}) ἀϊδοογάϊΐδς πῖον Οἀδπαίαμ οἱ Ζεηο- 
μίαπι : αιο5 ΘΔπιὶ δ 05 ηΐγὰ ᾿Δοῃ5ῖΓ- 
δι, 811, 544. δ0 ἰδοηΐβ οἱ Ἰεβθηθ ὅξιυ- 
ΤΊΒ., ἐπι ροῦ πὶ 5101 γδρίθηιθβ. ϑ6ὰ [δο- 
ἴδηιι8 ἴῃ ἔογιι 15 δά! Ο ὙΘΓΒΘΙΊΕΓ. 

200. ΑὉ δος νϑῦϑβιι Νοβίοσγ, νοὶ υἱ ἰοηρα 
τΘηἀδοίϊοΥΌΙ 8ογῖ6 ἀοίδδβϑιι5, ΠῸΠ ᾿8 1 51}- 
6016 ῥυϊποὶραπι Πποιλῖπα ΘΟ ἰβοαῖυΓ : 
86(1 ΘΟ Ι 4υδ8ὶ ςοἸ μ]οτγαῖϊοπα ΓαΪ!- 
υογῦπι Ἀοτηδ ἐπ ρογαίογυτι ὑγ 0 1841 10- 
815 ΒΌ Α1185 αἴ ἀοἤοθὶῖ, ἀοηθο δὰ ὄχῖγο- 
ταυπὶ, 280, 544. εχϑίϊηςῖο {Π|}1|86 500 0}15 
Ὁ] 10 τερα, ἀοτα!ηδιϊοηθιι ἱμομοοῖ ἴδπὶ 
ἐηϑρογαῖδια Ζυδηλ ᾿ἸΠοΓΘ ὈΊ]οτ πονὶ γαρὶ8 
ΠούΖι6 ἐχ 60 ῥΓῸΪ 8 Ρ6Ρ τα β6Π6- 
Γαι ουυπι 5εου}]Δ ἀπτγαῖυγθ. Ηΐϊης Βαιὰ 
ἀυθῖε ργοςεβεὶὶ ὀχοορι δἴυπι 80 ἱπίεγρο- 
ἰδῖοτε πεβοῖο 400 5ἰπιὴϊῈ υφιοϊπίυτη ἀς 

ΝΟΤἅ 

(οηβίδηϊϊηο Μ.ο χυοΐ ἱπβεγίυπι θεία 
ἔργο Υ111, 11, δ4ᾳ4ᾳ., υδὲὶ νἱά6 ῃοϊ. 

212. Ηἰς Ἰοουϑ εἱ αἰ ῖιι5 ἰηΐτα Ἰεροπάυ5, 
801, 544., δεγρι δαάθπιὶ ἃΡῸ τηϑῆιι 
80» ἤποιρ 586 .}} τογΙΪ, 58118 ΡῈΓ 56 
Ἰροηϑγαπὶ 4υᾶτα ἰδίδυπι 81: ἰὰ αποὰ 
νυΐϊρο ρογϊ θεῖν, ἃ ργίπιο ποβῖγβ γα ὶ- 
δἰοηὶδβ. ἐχοσῖι δἴψιι δ ἐρ8ὶ5 Ομγίϑιὶ πᾶ- 
ἴ8}1058 υπΐνογβα φϑηϊη οτγάσυϊα 601- 
ἰἰουΐϊ456. δαῖυ5 ογαὶ ἀΐοοεγα ͵8πὶ δηῖε 
Θεοὶ δἀνεπίμυπι, ἀοπεϊεηῖα ἴῃ ἀϊ65 φοη- 
{Ππὺπὸ ἐτσὰ δυὰ πυπλῖνδ ἢἀ6, τα ΟΓ μὰ 
εἴ ὑδαὰς τηΐπογεπι ποιλϊμυπι ἔγεαιθῃ- 
(ἰαπὶ δὰ ἰδιϊαϊοα αἀγία σουἤυχίβ66; ἰπά6 

δταιίδμπι εἰ ἔδπμδιι εἴ τά ἰδίογυμι 10- 
σογαπὶ ἀξογανῖβθε, ᾳυοὰ ἀδ ῥγιεοῖρυο 
ογδοῦϊο Ὠϑιρμῖοο τοῖς οὔϑεσνδαῖ (Ἴσετο, 
ἀδ Ὀϊνίη. 11], 51, εἴ ἀδ δἰ1ῖ5 μ᾽ εγίβαιθ 
ϑῖγαθο, ΥἹ1], ρὰρ. 8321; ΧΥ͂Ι, ρας. 102; 
ΧΥ͂Π!, μὰψ. 818. Ρ]υϊατομαρ, ρΒ]]ο80- 
ΡΣ Ἰἰοεῖ, οἸυκάθδηι ταὶ οδυβα8 8188, ρ]6- 
ΤΆΖυς υϑπὰβ οἱ ἰπϑιϊδαβ, δχοορίιαν, 
Ἰρτοὸ ἀθ γδο. ἀοῖ., υδὶ ἴδωθη [αιείυγ, 
Ραρ. 109, οἀ. Ἀεϊϑὶς,, Ἔχϑίατε δάμυς μας 
ΠΆΓΘΓΘ ΠΟΘ ΠΟΥ θιι5 ΠΟΠπυ}]α ΡΑ 5510. 
ογδουΐα,, ἴῃ ΑἸ οἷα ργαξογια), υἱ Μορϑδὶ 
νδῖϊδ ἴῃ ἰδιϊυδ ργονιποὶ υγρὲ Μ6]]ο. 
Ῥοιτὸ 4υδηινὶϑ νου ἰϑίσα]6 5:1 του ]ῖᾶ 5θῃ- 
5'πὶ ογδουΐα ἀογεϊοῖα δίᾳυθ ἀσρογῖα ὁΡ- 
τηυζυ}886, ΠῸΠ ἴδπηθη δἰ πὴ] υῃϊνοσβᾶ, 
φυοά ορίίπια ἀθδιηιοῃδιγανεσυηῖ, 4] 
ΔΟΟΘΙΟΓΌΙΩ ᾿ἰοδιϊπηοη 5, Υδη- 4] 105, ορτο- 
ξἰο ργὸ δυὰ ἰϑιωρεδιαϊα ᾿ρτο ἀς Οτγδου δ, 
οἴ πυροῦ ἀοοι δδι λυ αυδὶ, ὟΥ ΟἹ. ἴῃ. ἀϊς- 
δβογίδιίομα ργθάοοϊδ πορίβαῃα 8ξὲρε ἴῃ 
ἀδῦτὰ δοσουςῖα, 6 Νον βοίπμα Οτδςι]ο- 

ΤΌ δοἰαῖε, ΒΕΓΟΙ. [854..ὄ [5 μαντεῖα ΟΠ)Π18 
4υ8 Ομ ιγβϑῖο βυρεγίιοτυπῖ, δυχπλδ ΟἰΓὰ 
οἱ ἢἀς τϑοϑηβυλὶ : 8ὸ ῥγίσηυπι ποι 85: πλδ 
ἙςοἸερογτιμιδαυε Αρο δ! Πρ μΐοὶ ἴῃ 
Ῥμοοίάε; ΑΡοἸ]ἑπἰ5 Πιάγπιεεὶ, ἰῃ Βγαη- 
οἰ ἀϊς νυϊρὸ ἀϊοῖ!, ργορο ΜιΠεἴυπι; Αρο]- 
᾿πὶ5 ΟἸδυῖ!, ργορα Οοϊορβοιᾶ; Αροἱϊ- 
[ἷ96 Ῥαΐαγοὶ ἴῃ [ωγοῖα; γαπογὶ Ρὰ- 
ΡΒΐα ἰπ ὕὀυμτο ἱπδυΐϊδ, εἴς. Μίηογα τοὶ 
ΤΏ] η0}5 ποῖὰ ΟΤἸ ἰἰτι5 ἸθΙάθλ Θηυπι6- 
Γαῖδ, ρἰυγα ΥἹρῖπιὶ, 4ιμὲ οτητα δὰ τθ6- 
ἀΐδπι ὑϑ4υ6 ραγίθμν δθου συδτιϊ ρογ- 
ΒΕΥΘΓΆΔ56 (ΕΓ 551Π}18 ἀΕΙΠΟΠΒΊΓΔΠΓΙΓ 8Γ- 
ξυπιοηῖ}5 : π6ς ργοίδοϊο 50]8 ; 564 ΘΟΣιΠὶ 

διιρασὶ ροῖοδὶ δυρεθίγαυς πυϊμοτυβ. 
Υἱν ρμοεῖ Ομ γίδῖαμ) ὩΔῖΪ, Χ.0}}1 ἢθς ἀδ 
νυΐϊξο, δὰ δὰ σοῃϑυ θπὰδ δοοθβδειηὶ : 
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υἱᾳὰθ ἀ6 5015 ῥεϊηοὶρίθιι5 ἀρδηλι8, ΤΊ- 
ἴι5., Ηδαάγίδηιις, [ωἰεἰπὶι5 (οπβίδηῖηὶ 
ΘΟΙ]ερα, Οομϑιδηϊί νι 'ρ56 ῥγ 5] υ 81 
Προγαῖου εἴ (γι βιϊδηυ ἤσγει. Νόοι 
ἜΓζο τοΐτυτλ, αυθπὶ ΡῈ ΟΠΠ65 5ΡΆΓΒΆ 
ΡτΤουποὶδα ἔδίβῈὲ ναι παι οπ8 δαγα 
εἴϊδπὶ ἴθ πὶ ΡΪυ5 τηΐπυϑνε Πογεγθηῖ, ἀ6 
ΡΤΟΡίΠ400 ΘΟΓΏ ΠΣ δα! ἢ 1) ρταν 1596 
ΝΟοδΙΓΌΙΩ: 56 ΞΟΙΠΠΠ14856, δἰοιὶ ἱῃ δος 
γετϑυ υἱάδηι5, ροϑῖ ἰοηβᾶ ἴδ ρΟΓΌΠΙ 
Ἰηΐογν α ροϑῖαῃδ πη} 188 ῥΓΙ ΟΡ πὶ β6- 
ΠΟΓΔΙΟΠ65 ΡΌΡ]16Ο 158 ᾽.851:: ΟΠ ΠΣ 
ἱτὶ Ρ6Υ ΟἸΏΠ68 ἴεγγαβ : δά ἀϊτιτλ [η8]6 
« ῬὲΓ ἰπβυαβ», περὶ νήσων (5:5 ΦὨΐΠ1 
Ρδσυπὶ ῥτοθ ῬΓῸ διὰ νήσων), 4υυπὶ 
ἴὼ. ΥΟΙ ΣΙ σαἰδ!ίορο βϑυρτα ἰδυάδῖο ἴη- 
δαΐατα ογαοι πὶ ὨᾺ] πὶ, ΡΓεῖεγ. ὉΠ πὶ 
Ῥαρ πὶ, τορεγίαῖυγ. θ4υδ ἤδπῖο ἴὰπὶ 
εοριίδαϑεῖ δηῖϊθ ὑΠὲ}8 58501.}}} 5081} 
ἤποτι δἤϊοτγε ποὴ τηοᾶο ρυ 1.15 ᾿εταρίο- 
ΓΌπΙ ΟΥ̓ΔΟΊ 15, 864 οἰἴδτῃ ΄υδὶ δυδουϊηαι6 
Ρτγῖνδῖ!α ἰϊσεῖ ἀἰν δι οηῖθυδ, ῥγοβουὶριὶβ 
Αἰ πὴ} οτηηῖθυϑ ΟΟπϑίδπι ἱπὴρ. δαἀϊεῖο, 
φυοά 1 Οοάϊοε διυ5ιϊηϊδηθο Ἰορίτυτ, 110. 
ΙΧ, τι. 18, ἰερ. 5: « [π|ρ. (οπβίδηϊξλιιβ 
« Αὐφυδίυβ εἰ υ] ἴδηι Οεδὰγ δὰ ρορυ- 
« ἴυθπ|. Νέῖηο ΔΡΌ5ΡΙοΟπὶ οοπϑιϊδὶ δυὶ 
« σι πεσηδίϊ οι), ὨΒΠΊΟ ἀγιοἰ π,..... ..... 
« διΙεδὶ οἰμπῖρδυς ρεγροῖιο αἰνὶἡδηαὶ 
« ξυγίοϑῖδ5. ΕἸ πὶ 5. Ρρ) οἷο οδρὶ εἰς 
« ἴοτιοῖυν, οἰ δάϊο υἱΐοτο ργοβίγδῖιβ, χυ]- 
« ΟσὈΠΙΖΟΘ ἰ113515 ΠΟΘΙΓῚ5 ΟὐὨΒΟα]υΐυπὶ ἀ6- 
« πορανοσῖὶ. δαΐυπι Υ11] Καὶ, Εδρν. Μο- 
«᾿ ἀἸοϊδπὶ, Οοπϑίδητίο Α. ΙΧ οἵ 70} 18δῆὸ 

« (ἱ ΤΠ| 05.» Ουἱ δηπιι5 ὁδὶ ροβῖ (δ γ. 
πδῖ. 351. θυβλὶϊαγὶ ποη [ἰἰοοὶ }}]]δηυπι, 
αυδάτίοπηΐϊο ροδῖ Αὐξζυδίυτῃ ἰΔεῖϊθπ, Γο- 
νοσδ546 ἢ υἀ οὐϊοῖιαι οὐ (δε5δγ ᾽ρ86 50}- 
δογίρεεγαῖ. Τυης ἰρίτυν νἱχ Ξξορὶἴδ οὐδοῦ δ 
ΤΟρΡδηἴδ ΒΟΙΏΠΟ Θχοιβδα 5Πηἴ4 ΠΟΏ ΟΠ ΪΔ, 
τ ῖ5] (Δ}} Ἐπὰν, 564 χυΐθι5 πονὺ5 Αὐυξ. ναὶ 
Ρτίδηα δυβοάϊα τοἀάϊάογαὶ νοὶ ἤόυὰ 
ἐπιρεγιογαῖ, ἱπίου τ ποὴ υἰεἰπλυτὰ ἔπ 
θεἰρμίουπι, ἀ6 χυο Οδάγοηυπ,͵, ρᾶρ. 804 
(Ραζ. 582, οἀ, Βοπῃ.) : Πέμπει οὖν [ὅ 
Ἰουλιανὸς) Ὀριδάσιον τὸν ἰατρὸν καὶ 
χοναίστωρα ἐν Δελφοῖς ἀνεγεῖραι τὸν 
ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος : « Μί5ιῖ, ἰηαι, 
« Οτιβαβίυπι πιοάϊοσιπι οἱ τὰ πὶ 4 5 ΘΙ 
« δὰ ᾿πεϊδυγαηάδπι Αρο]] 5 ἐράθπι, » 
ΠΟῺ δᾶπε ἱμα ον, αυΐα ΕΠ ἃ ἴθη- 
Ρίυμι δίχα δοτο οσθυσὶ οἱ δαὶ, οἱ βδογὶ5 
ἰγροάϊδυβ δτηυὶ εὐπὶ ἰάοϊο Οοπείδηι!- 
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ΠΟΡΟΪΙ τὰ ἰΓδπβὶδιϊβ, ἀδεογίυπ) εἴ αυδεὶ 
πυάυπι τοτηδηβογαῖ 8 οχίγοταϊβ (0ῃ- 
δίδ 1} δη}}}8, ἀοοσοηῖα ΕυβοΌϊο ἴῃ 6)}}8 
Ργποὶρί5 νἱϊα. δυϊίαπιι8. γθγὸ φυῦτὰ ἢ} πα 
Τεραγαγεῖ, Ἰηϑίδυγᾶγε δ] υἱεῖ Ρτεθ- 
οἰρυυπι ραρϑηθ υδῖϊεἰπδίϊοπἱα ἀοτμϊοὶ- 
᾿ΐαπι. (δγίυμπι οὶ οἴϊδπι ἢ πὶ ργϊὨοΙ ρε πὶ, 
ΔΓπα εγϑὶς ἰΠ]αϊυνιι, δὰ ουλπῖα 48 
ἴυπὶ ΒΘ ρΟΓαγδηῖ ογϑοιι]α τ 181896 ΤΟΘΡ ΟΊ 88 
αυπδίϊυτοβ, ἰο5ῖ6 Τπεοάοτγεὶ, Ηϊ5ι. Εσε]. 
1Π,6, οἱ τοϊάδι ΕΠ], 16, υδὶ οἴϊδπι 4υ- 
ἄδῃη οχ ἰϊ5 ογϑου δ δπυπιογδηΐιν, θεΪ- 
ρἰιοσυμι, θεοὶ, Βοάοπε ; ΗἸπιογῖιβ, δ0- 
ἰΐδῆο θρΡᾶγ, δ]ῖα ἀν δάάϊι, Οταδῖ. ΧΙ, 
ς 8, Βγδποιμίἀδγυπι οἵ Ὁο]ορ οπὶβ, 56 Εἰς 
ΒΟρ ἢ ἰδῖδο 56 ΡΟ Γ, υἱ φοἰαῖ, ραγίεβ. Ἀφ6 8, 
ἄσαιε ἴοῖδ βία τὸ ῬθγοΟγ ἢ 5 ογϑιογί [Ὁ σ-- 
ἴδ586 πιδρὶ5 Ζυ8πι| γογα. ἔΠπ|4ι6 ροβῖ ἴγο8 
ΠΟ ΔΙΙρΡ ΐ5 ΔΏΠΟΒ, Θχβιϊποῖο 70} 18Ππ0, 
Ῥδἰαπη οδὶ σου ῖχ 886 Οοηϑίδητ! ἰοβοια ; 
πο4ι6 υἱἴτα ρουβουθαῦ ΟΥΔΟυΪογυπι 
Ὠἰβιογῖδπ, ζυ ἴὰπι ἀδηλιπὶ Ἔχίγεθλο ἴδίο 
ἃς 5'π6 806ὲῈ ἀξδηυο ταβυγροπάϊ οεοὶ 6. 
τδηῖ. Ατρυπιοηῖο νοὶ 14 ὑπυπὶ 51, αυοὰ 
ἀκ 115, ἰδῃησιιδπι τηοτῖι8 οἵ δ6ρυ 115, 'π 
Τμοοάοβίδηο οοά. η6 δρίτυν φυϊάθηι. 

284, 544. Ἀυγβιι5 ἰδηαυδπὶ εχ Ἀο- 
τῶδηο ΖΕ φγρίϊυβ οἱ ΑἸοχδηάγπιιβ ἢϊ Νο5- 
ἴ6Γ : δῶ 4υὶΐ πδοίδηνι5 ἸΟΠΡΙΠΩΙΟΓΌΠι 
Ῥτὶπεῖρυμα διισοσθβδίοῃα Ὁ Ώ166 ργοςουρᾶ- 
ἴι15 ἔποταῖ, πὰς δα ραῖγία τϑαϊῖ, δς ρτῖ- 
τυ ἐρΥρῖὶ Ἰδυάθα ἱποιιοδῖ, ἀεϊπάθ 
ΑἸοχδπάγιες υγθ 58 οι δῖο5 ἀδρ]οταῖ. 

800. Ετυπιὶ [οτία856 4105 οἴδηἀ δὲ 56 γὰ 
μϑς πηθοῖῖο Ἰυάοτιιπι ΟἸγπιρί σοσίπι : 
Ἰτωτηοῦῖο ἰδιηθη, 4118 τυ]ῖο ροβὶ ἴογ- 
τἴυπι, αυο δδο βοτὶ ρα βι πὶ, δου] πὶ σ6- 

ἸοθΓατὶ ἤοὴ ἀ6511556 11105 105, ΠΟ. 86}- 

(ἰυπὶ οππο5 ἀοοῖ!. [π|π|ὸ, 4υδηιν}8 ἐδ 
ΔΏΠΟ ;080, 400 βιρρτοϑϑὶ διηϊ, ΠΟῚ (Ο1}- 
9[εῖ, 5 ροΥ[ι 886 ραρϑιε ΤΟΙ ΡΊΟΠ 8 οχἑτ]0 
Προ βἴαι πῇ ἃ (οπϑίδηςί πο Δ ΌΟ] 109 6486, 

οογῖατι οι. Νοάμα δηΐπὶ οδάερδι ἴὰ ᾿}} 1115 
᾿προγδῖοῦὶ5 ὈΓΪΠΠΟΓΊΙΠΙΥ͂Θ 8 ΟΕ 55ΟΓ1ΠῚ 
ἃΓΐοπι ΡΟ  τϊοαπι, οἰϑὶ νϑϑτρσία ῥυϑιϊηὶ 
οὐ] τὺ5 δοηδὶπι δροίεγα βιυἀθραηῖ, ᾿διηθη 
ΡΟρυ! Ἀοιϊημδηὶ « νυοϊιρίδιοϑ », υἱ ἱρ5ὶ 
ἴπ 6115 518 γνοσδθδιῖ, ᾿ηνθοῖδ ΠΟΤΌΝ 

πονόστηὶ {τι ἷδ, οἰ τ. Ἰάφιιθ δάθο 
σδυθρδηῖ, υἱ δσαθὲ, ργαβογιϊπη ἴῃ ἀΡΤῚ8 
εἰγοᾶ Βοιιδηι, [δἰ} [οδιϊ νυ Ζὰ 6 Βομληυπι 
σοπνρηῖι8 εἶτ γνοῖυβ δἰ'χυοὰ ἴδηυτα 
σοΓ 5 δηπὶ ἀΐοθυδ δεσὶ βοϊογεηῖ (4081 
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πλ0}|{8 ἀραιὰ πος αυοάυο υ5:18τὶ νἱἀδσηβ), 
ἰδίοσιιπι σΟΠ θη πν οδιιβὰ οἱ ΐδηι ἰθτη- 
Ρ] 15 μαγοδγεῖυγ, ἀθ χιο ἰαχ αἱ (οηβίδη- 
ὮΣ τη οοἀ. ΤὨδοάος. ἰδ τὸ ΧΥΙ, τι. Χ, 
ἰερ. 8 : « (υδηαυδπι ομηπῖς βυραογβι το 
« ΡΘηΐδιι5 ογιθηὰδ δἰϊ., ἰδιηθη ψοϊαπλι5 
« αἵ 665. ἴδῃ ρ]οστιπὶ 4τι8 Οχίγα Ι ΌΓΟΒ 
«βΒιηῖ Σροβιϊβ, ᾿πίδοι 5. ἱποοσταρίχυθ 
« οοπϑίβίδηϊ : ΠΔΠὶ ΟΌΓ 6Χ ΠΟΏΏΏΠΠ15 νοὶ 
« Ἰυάογυμ οἰγοσπβίιτῃ γδὶ δφοπυχτη οΥρο 
« δηογ ὀχογία, πο σομνθηῖϊϊ δα οο- 
« Υ̓ΕΙ]Σ, εχ χυΐδιυβ ρορυΐϊο Βοιὔδηο ΡΓδ- 
α« ΒΕΔΙῺΡ ὈΓίβοδγισα 80 οι ϊαϑ γοϊυρῖα- 
« ἴαμα, αὶ Κα]. που. (οπβιδηιο γ οἱ 
« ὈΟοπβίδπ!ε ΠΑ Α. οο85. » Αὔπὸ β86ἰ- 
Ἰίοει 846, ΥἹά65 Ἰυάδοτιπι οἰγοσπείυχη νοὶ 
ΔρΟμθ πὶ οἶτοδ ἢΠΠὰ ἰοιυρί τηθητοπθαι, 
φυΐδυβ νεγθὶβ, πιοὰο δ “18 }1οἷ5 ρατυΐδ- 
406 τεῖγιι8 δά βγϑοὰβ εἴ τηλβτιας ἰγδηϑδ- 
τ|5, Ἰπάπιου ον 8 δηδἰ ορίδι [υγα, ΡΑΓΙΟΓ 
ΟἸγπιρία ἀείθῃα! ροεξβθηῖ, βὶ δογιπὶ οᾶυβα 
ἰϑρὶ εἴπει ἀρεγεῖυγ. Οδίογυπι οδυμ θη Ργίη- 
οἷ ρδ!18. δυιοϊογ[αῖῖΒ ᾿ηἀαϊρδη δι {γ:} 
[εβῖος σοηγθηΐυθ,, ἰάδοχυς ἐγρᾶ 1πθαῖγα 
οἴ ἰυάοβ, ρδγβδυθγαββ8 εἰΐδυ ροβὶ υἱιὶ- 
ΤΏΛΠΔ σα] Π0}5 ράρβδηε ΓΟ σίοηὶ ἃ ΤὨδοάο- 
50 ἱῃῆϊ!οἴυπι, ἀΥρυιπιθηῖο οὶ νοὶ ἢ]υὰ Ηο- 
ΠΟΤῚ! γεβογρίυπι δὰ ργοσοηβυΐοπι Αἰτίοα, 
εοά. Τμοοάὰ. ΧΥῚ, εἰι, Χ, ἰερ. 11: «ὔἱ 
“ Ργοΐδηοβ υἱϊὰβ ἰδπὶ 88} δεῖ ἴερα βι}Ὁ- 
« τρουϊπγυβ, ἰΐδ [εδῖος σοῃνθαῖις οἰ νυ ΓᾺ 
“« Οἵ ΘΟ 6 ΠῚ Ὁπληΐῃ πὶ ἰδ ϊ τ ᾶτὴ Ὡθη 
“ Ῥατπηυγ ϑαρπιονογὶ : ὑηὰα ΔΡθιε 
«110 δδουιῆοῖο δίς Ὁ}18 βιιρογβι !οη6 
« ἀδιηῃδθ}}} Ἔχ Β!δγα ρόρυ]ο νοϊυρίαϊες 
« δε πάθη νρίθγοιῃ σοηῃβασίι ἀρχὴ : 
“ Ἰπῖγε εἰίδπι [εβὶα σοηνί να, εἰ χυδηὰο 
« οχίρυπϊ ρυδ οα νοῖὶδ, ἀδοθγηίμυβ. 
« θαι. ΧΙ Κα]. βερῖ. Ραϊανὶὶ, Τῃθοάοσγο 
«Υ᾿ οἷ. 605.,.» ἰὰ εδῖ Δπηο 8399. ΕδΓΎΘΓΟ 
ΘΓΡῸ ΠΟΙ) ἀ6β:1ϊ Ρ6Ὶ οπιηθβ οἰνὶϊαῖος ἰῃ- 
585} ΔρΟηϊδἴϊοοε Γοὶ βἰυάΐιπι, ἔδυθηῖὶ- 
θυ5, υἵἱ οἰ ἵπι δἰ Βυἰ οἶδ ρτϊποὶρίθαβ, ἰϊὰ 
Ὡθῃς οἈγίβιἰδμΐδ, εἴ οἰἷδτίββίπ)ο ουΐχυδ 
Υἱοϊοσ! ἀοπᾶ, βϑῃαβοία, ρεἰνιερία ἀε- 
ΘΟΓΒΘΏΙΡυδ, ἰηϊεγάυπι οἵ δἰδίιιαβ, βἱουῖ 
ἴῃ Ἰαρίάα Ἀοπιε δββοῦνδῖο ΕἾ] Νπλδιλι}8 
αυϊάδπι ΔἰΒ]εῖδ ᾿δοῖδι 56 ἃ ἀοτηϊηὶβ βιιὶς 
γα]επιϊπίδηο, γδίεπίς δὲ Οταιϊίδπο Αὐρ. 
1: ρσγοχίπιθ δπίδ Τμϑοάοβίιτη γαβηδγυῃι) 

δἰαϊιδδ ΒΟΏΟΓΟ ἀθοογδίυτῃ οἱ» υἱοϊογίας 
ΒΥΓΠΔΒ Ϊ088 τ} 118 Ἰοοΐβ το]αϊαβ « Ὁ 
“ ογεηῖε δὰ οἼοἰἀβηΐοπλ υὑϑαιε». Νοη 

ΝΟΤᾺῚ 

ΕΓΡῸ ἱπβίϊυτη δυῖ ἱποιϑεῦτ) ΟΠ τ δ δη 
οὐΐυτα Βυιιϑηοάϊ ἀοἸεεϊδιοιυτα ᾿ς, ἀκ 
φυϊρυβ ἤυης δρίτυτ, Ἰυὰὲδ τη] πὰ πο- 
φογα μοί. Να ΟἸγτηρίδ φυϊάδπι Απιϊο- 
Ομ δ ᾿πη!αἰϊοηςπι ΕἸ ἀὶς Ἰηδεϊτυῖδ, ᾿ἰδὶ 
ΒΕΙῸ δάτηοάτιπι 5} δη5ῖ᾽πο ἔαρ...) 800} 11ἃ 
δυηϊ, Μ414]. μὰρ. 41, εἀ. Βοῆῃ. δϑά 
νογὰ ΟἸγπρία (1 Ὠδπιρα αι ἰα ΕΠἸΔ6), 
ῬΓΟργίδβ αιιδδάδτη 0} οδυβᾶβ ποάια ἰπ- 
τε] οεῖα αἰ Πο1]65, ρυϊπεὶρίθυβ ΟὨγβια- 
ὨΪ8. ἰηνίδα ε586 ἀδρθυοιαπί. [δὲ οηὶπὶ 
ΤΑΔΧΊΤΩΙ ἤερδηΐϊ Βουηΐπυτ ἃς ῥγεεῖρυδ 
ΒΘΒΑ] ατ σοπουγβαβ; δὰ [πογαῖ αὖ Ομηὶ 
Ἰρδιροσία ργοίδηϊ οὐϊΐυ8 αυδδὶ μτεθοῖ- 
Ρυᾶ ἴῃ Ογαεοία βοάθ : ἰἱ Ἰυάὶ 50} 
ΤΑΔΧΊΩΣ δριὰ αγῶσοβ Ὠιπηΐδ διιβρὶςεἰὶς 
εἴ αυδβὶ ἰυϊεῖα ἱπδιϊτυἱ 5 ρου οα- 
ἰεργαῖὶ ἤπεγαηϊ. ᾿ππλοὸ ππϑπϑὶς ἰδὲ αἷ}- 
αυδηάϊυ οἰΐϊαπι ροβδὶ (Οοιιβιδηι:ὶ ἴθπι- 
Ρογᾷ βἰπλιίδογιπι 7ον 5 ΘΙ γρὶΣ, Ριὶ- 
ἀἴδοιθ δ. 15 πιΐγ οι τη), πο οὑπὶ ΑΡροΐ- 
πὸ Ῥγίμῖο δ] δαιια ρυεθο δσὶβ ἐα ἰδῖθ 
86 :}5 (φυδηΐυτι αυϊάοια εχ Εὐβοθὶϊ 5[- 
ἰεπτϊο ΘΟ σὲ ροῖεβὶ) (ὐοηβίαπιϊπορο ἐπα 
ἴῃ ἀθουβ ἰτδηβίδῖυιπι πονε υγδῖ5 (οοηΐον 
Ευ86Ρ0. ἰῇ ο᾽υδ νἱῖδ.), Ρτοδίθδηῖϊα, πἰκὶ 

[Α]Ππλιγ, δυΐοεγεπάϊ αἰ δου!αῖα, πὰ ἰπ 
ἔγυδῖδ βοϊῃἀδγειγ ορὺβ ταυ]τ5 ραττθιις 
δυγεῖς Θρυγποίβαιια οοτηροβίϊαπι : υἱά, 
Θυαδιτειηόγα, ἀδ 7ονα ΟἸγρ. Θυδηφιδπηι 
Ἰά ροδβίθα ἴδοίιιπὶ : πᾶπὶ (δάγθηιβ, 6ὃχ 
ΤΒΘΟρ] δὶς νἱάεἰςεὶ ἢάς, ΟἸγπιρίυπι 
Ρμιάϊα δονεπὶ (οποιδηιποροὶ! ἐπ [μδυεὶ 
δά υ}8 Δδβογνυδῖι πὶ πιθιηογαῖ ἰηῖεν δα 
δ ΠΧ δ ἀττὶβ προοϊπῖηδ, ἰάχις ΤΠδοάοεὶ!, 
αύο, ἀδάγοη. ρᾶζ. 504, οἀ. Βοῃη. ἃ 

400 ἢ᾿πς δἀνθοϊυπιῦ Αἢ 8)» ἔρθο ΤΙδο- 
ἀοβῖο ἢ Εας!]ε ἰὰ γϑῆνιν : ἤδπὶ ροδὶ }}18- 
Ὠὰπὶ σεγίθ, 4υἱ ᾿ΓΥΘΏδίδιὶ Πυΐυ5 εἰφιὶ 
ὨΌ]]Δ πὶ ἔαοὶς πιδητοοτα, Ὁδὲ [ΕΓΠΟΓΌΣΩ 
οοτδιηίπυι), ΟἸγιρία εἱ Νειιθ εἰ 
Ιϑι Βπιὶ, ἰαπαιδπὶ δάδιις, 56 βου βεηϊς, υἱ- 
ει πὶ ΠπλοΠ  Ὠἱϊ, Θρ 81. ργὸ Ασίνὶ 5, βοὶι 
Υ]}ρ. ἐρΡ. 85. ()ἱ ροβὶ δυπὶ ῥσίπαὶ γερᾶ- 
νϑγιηῖ, ἐΧΘΙΏ }]0 σΟΠ δου Ὑδεπιϊηϊϑηὶ 
ἰρβογυπι τηδχὶ πὶ, οδυα Ἔρογιηϊ αἱ ἐῃηοῖος 
ἰπ[διιδῖο 7} 18 τϑαϊαιτγῖης ῬΑ ΠΟΓΌΠι 
δΔΏΪΠ05 ργιάἀδηϊία οομμροπεγεηΐ, ἡθάιϊιση 
605 πονᾷ σοηϊυτλο]ϊα ἱγτιϊασοηῖ. Εἰίδτη 
γαϊοπεϊπίδπυβ8 οἰ μηΐοι τε  ἰρίομὶ πλἰ πὴ τπνθ 
ἰῃξεηδιι8 ὨΔΡΟυδίαγ. ὙΤΠδοάοβίο ἰφίταν 
ἴαϊο γνϑβογναῖυπι ἔαπϊτ οἱ οχίγειηδβ νεῖο- 
τἶϑ συ] τυ5 το]! αυΐδ5 ἴδιηοϑο βιιο εἀὐϊεῖο 
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ἃδοίεγεὶ : οἱ ἴππς δυρργεβθᾶ [Ὁ1556 
ποη ἀπθίϊδιλις ἰδησυδ πδυὰ τηοάϊς8η) 
Θᾶσιπὶ ρμϑγίθπ) ΟἸγπρία, οὐαιια 115, 
υϊάπ! εδηϊπιῦ Νεῖηθδ εἰ ἰΞἰ μανα. [Δ 
Πὰν δὺϊ δὰ παϊηϊπγπὶ το! 
ΠΟΙΏΡΕ δά υπη}115 οἵ δἰ ἰοσίιιδ δηηὶ ἀἰβου- 
Πὰθ, ἙὨγοιοϊορίςδ, ἀς 48 ἀοεῖοβ Π- 
5ἰἴλεθε αἰχίπιιις, οοπιγονογεία. Ναο πὶ 
ἐδῦβδ 6δὶ οὐγ ὑδάγεπο ἢάε5 ἀεγοξεῖιγ, 

εχ ΤΒΘΟρθδης υἱάεϊςοὶ σοῃβιεῖο 5:0] 
ΔυσῖΟΓΕ, 835 γθητὶ ρογρεϊγαῖαπι μ00 6556 
ἃ Τμοοάοβίο, δΏΠΟ τερπὶ βεχῖο ἀδοϊπιο, 
να υἱπηο, δυτηᾳιδ ἴα 556 ΟἸγτηρίαάυπὶ 
ἤἥπεῃ : Ἔν τούτοις ἢ τὲ τῶν Ὀλυμ- 
πιάδων ἀπέσδη πανήγυρις, ἥτις χατὰ 
τετραετῇ χρόνον ἐπετελεῖτο, (δάγεῃ. 
Ρ. 518, οἀ. Βοῃη. --- Ηυσυϑήιιε πο5 
Ρεγάυχὶϊ ἱποορῖα δηποίαιίο ἀθ ΟἸγρ 8 
Ἰιὰϊ5 δὰ 85:00}}}. ΧΙ], 200. Βεϊχυδ 
εἰυνάδπι! ὙΟΓδι5, ἤδξο ποῃρα σεγρα, 
ὁπόταν τρεῖς παΐδες νιχήσωσιν, Δ]181} 

Ροβεοστοηῖ ἰρ68 σοπιτη ΔΈ ΟΠ ΘΙ, ΠλΪ ΠΟΙῚδ 
φυϊάεπι πιοπιθηῖ!, που ἴδ ἢ δίῃ 6 ΟΡ ΟΓΏΟ, 
Ργεῖῖο. ϑδείμγυς δηΐτὰ ἰυ 15 5115 Ἰηβεγία 
[υἱπ56 ρυιοτογυπι ΟΟΥ δι ηᾶ ͵8ηι δηϊαυὶ- 
ἴυ5, Ἰδιηάιε δῖε Ριπάδγιπι, ΠΟΠΠ1 85 
ἐχ ἰΐ5 ΘΟ δ5 πεςιςηῖοπι. ἤπΠο ΙΠΟΓΘΙΣ 
πο. τη060 δρηοιοῖ! Νοβῖογ, δε οἰϊδτη ργεθ- 
ἀϊεῖς Ἰοηφίηαᾳυδ ρὲ βδβουϊὰ ἀυγαϊιγιιπ). 
Θυοηδηλ δυΐεπι ῥδοῖο ἴγθβ 511}}}} ρΌΘΓΟΒ 
ΥὙἹεῖογοβ Δ᾽ χυδηθο [πἴιιγοδ οδηϊ ἢ ΝΠ δὶ, 
αυοά ταῖϊο ἱπηυϊῖ, μυεγὶ οὐπὶ 5016 ρυ6- 
ΕἸΣ ΠΟΙΠΡΟΠΔΗΪΙΓ, Ππαῦε546 ογΓὶϊ δίνα ὃχ 
ΓΙ θυ5 5δ'να οχ φυοϊουμηαυδ ν6}}18 σοΓία- 
ΤαΪηθυ5, τοι ἀἜπὶ ΡΌΘΓΟΝ Ἔχῖγα σΟΓΟΠᾶ- 
ἴο5 : φυοὰ ἰάθο πες ἀϊξηυπι εγὶϊ ἀπ᾽ πιδά- 
γεγείοηο, πες ργὸ ἱεῃηρογὶβ ἰπάϊεϊο Βᾶ- 
βεδάυμπι, 5ῖς ἴδῃ τοδηϊεξῖο ουδάεηῖα 

Ροεῖα. ΕἸηρειάυπι ἰξίτυς ἀπῖς Νοϑίγὶ εἰδ- 
ἴεπ δή]οςῖδ ργίογὶθυ5 ἔν1856 ταϊχίδ εὐἴδι 5 
ςοτδυιίηδ, ἴῃ χυϊδυ5 Ρρυδγὶ οἴ ΡΒ ΕΡ15, 
[οτῖδεθα εἰϊδπὶ οὑπὶ ΥἹΓῚ5 ΠΟΠΟΌΓΓΕΓΕΗΣ, 
ἰὰ φυοά ἰῃ κἰδάϊο ργαβεγιῖπι ἴδοι ε Βοτὶ 
ρου. [ἢ ἰ5115 ᾿Ἰπεαυδιίαπι νἱγίιιπλ ἐχ- 
ρΡεσίππθητἷ5 5ὶ βεῖηεὶ υἹσογὶῖ ρΌΘΓ, ρίαυ- 
ἀςηὶϊ εἰ ᾿Ἰαυιάδθυμι δρεοϊαι ΓΕ 5: 810 νΟΓῸ 
ἴΓο5 ὑπὸ ἀΐε, αυοὰ Νοβῖος ἱπιδρίηδιυγ, 
ταΐγυπι δος υἱάετγι ροϊοσιῖ, ποϊδπάιταιε 
δἰουῖ Νοβῖγο ποϊδιυν, ἰδ υδπι πλδϑση τί 
ἀϊζηυμπι. Αἱ ἴΔ118 υπυδσα Ἔχ 1{|286 ἀϊνεν- 
δΆΤΊΠὰ οϊδιαπι σελ δπιΐηδ, ἢ1}}0 μδοῖθῃυ 8 
δυσίοτιπι ἰοδἰ πη! ο δοιαρετίυ5. Υ]Δ6- 
τηῖ Ἰσίασυσα ΓΕΓΊΠῚ ΟΟΓΙΟὉ 8) Οχ δος 
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ΘΙ ΠΟ ἴοοο ἱπάϊοσϊυπι δ !'4υοὰ ΡΓῸ 
ΔΡβδια ἰδϑι ΠΟ ὨΪ0 διιπιῖ ροϑϑϊῖ. 

808, 544ᾳ. [πιϊαῖῖο δονὶ5 Ἠοπιεγὶςεὶ ἐχ 
[]].ἀ. α, 528, ἰοεο θεῆς ποῖο, 4πεπὶ ἴῃ 
διιεῖογε Ζυάξο, μαϑϑτι οἴϊαπὶ ΟΠ Γιδιϊδ- 

ΠΪ8 ἐπα υϊο ᾿ἰϊογῖ8, ΠΟ 5ἰπ6 αιοάδιι 
δῖ ρογα ἀδργεμβοηάδβ. Αρποϑοὶβ ἢἰς ρο- 
τεπῖοπι 1ΠΠὰπὶ ἀν" 5 ΘΕΓΥΟ15 πιὰ ἴο- 
1.65 ἰῃ οπιεσο ἰδυάαϊπηι, δεινὴν δειρήν : 
Ὠαδίδιη ὑθγὸ ἰοηξᾶμι, δόρυ μαχρόν, ὑΓῸ 
ΒΟΘΡΙΓΟ μοβὶϊδ) τηϊηΐη6 αυλίυπι 65ῖ, 
Νες ἀδ ᾿ι]5 νδ]άθ διν)οριϊ οἰδυβϑἰτμλι8 
Εναϊάυπ : δοὰ δρδβοϊυϊε ἀδπιηαῖ ( ἢ 1556τῖ. 
Ραξ. 102, ποῖ. 3) ἰεοϊ!οθπὶ πόβῖγαπι 

ἄγοι ργὸ ἄξει, οὈ] υ5 ἸΙάοτὰ νάγθυπι 
ἰάδηιυα νεγὲ τεπιρυ5 Ἰοεῖυμι ε866, ΥἸ1], 
111, υπάς ἀεουπιρῖυ5 μἰς ἰοσυβ, αυδηιν 15 
ἀΐνεγβο ἴθπογε ἀϊνεγβοιδ 5θηϑι. αν 
ἶρ56 ἀχεῖ δεγίρεγε, ἰζηοία μο δ ]5 ἰοστηᾶ οἷ, 
Ὁ τουγ, Ὀδγρασᾶ; Ὀδυρθᾶγα Ὑε1Ὸ Πι8- 

ΧΙΙΠΘ, 5] αυοά 5} ἰρβ8 ἰαίεδὶ δι ἰὰ- 
ἴεγα υϑῆτ δι συτὰ δῖνὰ δεοιηάϊ, οἱ 
ξιδιπλδῖϊοὶ δἰυηϊ, ἰυτυγυπμ, ἸΠΟΘΥΪΌ ΠΣ 
ἃ 400 γνεῦρο ἀεάιείυτμμ. Εκίδ τρίς δά- 
νεγθίυμι, αυοὰ Ἠοχπογιι5 ᾿ρ56 δ δον!5 
πυΐυ ρῥΓγοραβοεῖ, ἤορ ἴετὶ Εν δ᾽άυ5 Βος 
86Ώ5:.., 56 τοίογγὶ [0 εὶ δὰ ἴγεθ ρθογος 
ΟἸγμρὶα σογοηδῖοδ, ἐς φυϊρυδ, συργᾶ, 
800, 54.; δο54υ6 αἰϊεβοτίςα ἴγ68 (ὑδβδγεϑ 
6686 σοπίεπαϊϊ : φυοπδπι ἴδηαι δυΐ Αὐ- 
ξυκῖο, ποι δά άϊι. 

801, 54ᾳ4ᾳ. θεῖεὶ ροεῖα ζγρίυπι ἰῃ- 
8010 5ΕΓΥΪ ΠΟ 581} ἴδηι, νἱ ἀδι ΓΙ Γ65- 
Ρίκετε δὰ χυδιάδπι διυϊομοσαῖθε ϑρδοίθιη 
᾿αϊς τοσοῦ! αἶα τε] οῖδτλ ἃ Ἐομηδιδ : 
αυϊ, δηίίψφυο ἀσίογτιϊ ογδουϊο, πυπαύδπι 
ὍΔ πε ἴῃ ΡΓΟΥ ΏςΙ: ἰογιηδπι γϑάΐσογα διυδὶ 
ογδιῖ, ΠΟΩ6 ΘΟΙΒ γα ἰοβαῖυ πὶ 60 
Πϊ ἴογα, 56 ργαίδοϊιπι, Ζυΐ τποτο8 ἑηάϊ- 
ΒΘΏΔΓΕΠ) ΠΙΔΠΟΙΟ δἰπαγοὶ Ἰηϊδοῖοσ, υὑπάᾶς 
τεϊφίοπυ ργρίϊαγυπι ἰοὶ δὰ πο5 ρθῖ- 
γΘΏΟΓΟ τηοηυϊηδηΐᾶ. Πυδπὰο πχυϊδῖυς 116 

ΓΟΓΌΠι 8ἰαῖιι5, ὈΪΓΌΣΩ Δ} ΑἸγο δ πο, δι: 
Ρᾶυ]ο ροεὶ, πεδβοϊ πηι δὴ ᾿ῃἀαςὶ ροϑβ611, 6Χχ 
μος μδοΐδιυδ ἅπὸ δ ΟΥ πο ἰΘ5:ποηΐο, 
υἱϊχυς πο ἴεπιεγο δρυρίο]ορὶβ ῥγεῖογ- 
τοἰϊτεπάο. Θποα δ υΐβ τοῦ ργορὶι8 νε- 
111 ἱπορίςεγο, γτορϑηλι5 δὰ 5ἰηρι ας νοσοδ 
δἰιομάαϊ. Βυϊυγυμι οἰ ἰδιυὰ οδηϊῖυγ 
Ροδῖ ργάνθὶ ΑἸἰοχδπασηοσυπ δβράϊϊο- 

ΠΕπ), ἱπιπι 880 Ἐοπηδηο δχογοῖϊϊ ΘΟΠ)- 
ῬΓΕβδΆ ΩΣ, ΠΟ ἸΠΟΓΏΘΗἴα 8816, Π6ς ἀρ ό7ις 

ὑγδὲ5 ἀϊγεριίομθ, 8:5 γ}1}, 305, »4ᾳᾳ. Τυω. 
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Ργάυῆι, μοεῖα ἀοςαηῖα, υγ}8 ἀτι Πθοτα, 
ἀϊὰ οἸαγα, αὐ γορίπα, 809, (πὰ δι θὰ 

ῬΓΟΡΓΙῚ5. σΟι8.}}}15 οὐπὶ Ἰηϑἰσηΐ ρῥγυάθητί 
ἴδτηδ (0. 81}115, πἰϑὶ [8] Ἰπιὰτ, πιιιηϊοεἶρα- 
115 οἰ )ιβάδπ) δεπαῖυβ βἰνα οἰγ18} σὲβα- 
θαϊαγ, 810, «ἰΐεπο δὼ} ἰὰυρο ἰηίοξτγααι 
ΡΙεμδπηαι8 βογν αἴθ ρ8884 οβῖ, μοβῖ 
ιοο δίπα 1110 ργοργὶϊ [ατὶ5 νεϑιϊρίο ἰοη- 
δἰπαιῖς βυ)νάϊϊα ἱππρεγδιογίθυβ, ἰρῃοῖὶβ 
115 ΒΈροαι6 πηυϊδῖϊβ, βθρα σοηνοτϑᾶ [οΓ- 
ἴυμᾶ: νἱσα ᾿μορίποβ δοεί ρθη θυ5 δος 65- 
ΒΟΓΕ8. : 56 δῃΐϊπὶ πολύεδρον ἱπῖογργοείδ- 
ΔΓ, ῬγΟΓβὺ Οἱ Υ, 111, πολυχοιρανίην, 
ΠΟῚ 46 τη} Πραγι ἴα ἀοπιϊῃδίίοιο, βοὰ ἀδ 
σγαεργὰ ἀοι δη 1 βιιοσοββίομθ. 

812. Ουῖ5 ποπ διουϊογιη) δχογοὶ Ὁ} 
δυο δάἀάαοὶ πιϊγεῖιν, ρεηιὶς δηιχυδίε εἰ 
ΟὈ] Πογαῖςβ, απ ργί ἀθπὶ οχ πδιϊοπυχη ἃ]ΡῸ 
αεἰ ει: ἢ ϑεὰ ργὸ Σιχελῶν ἰεσομάνηι Βαυὰ 
ἄυδ᾽ε Σχυθέων. ϑεγίῃε οπίη, δϑὶ σοῃ- 
δι ΕΓ65 115 ρορυ]!, δερί Ἔπι γί οπδ] απ μἷ8- 
βᾶγιιπη Ἰῃςοἶδ, υἱ ἴδπὶ δηϊχυΐα5. ἐρεῖς 
801 1Π{π|π|, Γυγδὰβ ἴπτ ροδὶ Ἰομρπ 4υϊαίοτη 
ἴπ Αϑ'δπὶ Ρεῃεῖγαυθγδη!, ἰπηπιο δὰ 1.γ- 
οἰδπὶ υβ4ιι6 ῥγοσοββεγαιῖ, ϑϑηηὶ, Οδγ- 
Ρὶ, εἰς., ΧῚ, 140, 141 : οἱ αυΐϊάη!ϊ ἴῃ 

«Ἐξγρίυπι χυοχιο,, αἴχι ἰάθο ἰπ 510 γ]- 
᾿ϊπατα ροδοῖπι, ρομδἴγαβδαῖ δου πὶ {{πΠῸῪ ἢ 

811, 544. ϑάρτγα δά νϑγβϑυτὰ 16 οὔβου- 
ΥΔΥΪΏλ118 ΤΑΪΓΔΠῚ 8806 ᾽ΟΥ}} 1518 πορίτὶ 
ἰδοϊτυγη! δῖεπι ἀ6 Οἀδπαῖϊ πιοτῖθ, υδπὶ 
ΡῈΓ ἤριγαβ ᾿ἰδηΐυπι ἱπάϊοαυὶτ : ἤδαιι ἐδθὶ 
ἀς Ζεπορθίδ αιϊάχυδηι. ΤΌ δ. : θοαὶ Α16- 
χδπάγυπὶ ροσίδιμ γοϊποραὶ Ζαηορία, 
Ἰίεαι ἀρϑθη 5, πηοῖιιβ, φυς ροβῖ υἱγὶ ὩΘΟΘ πὰ 
ΟΥΘΙΕ15 ΓΕρῚ πᾶ 80 ἱρ5ῖ5 ἀφηΐῖα Ἀοτηδιίβ, 
Αδίς ΘΟροβ, διι8ἃ εδὲ “Ἐρυριὶ χυοαιο 
ἀοπαιϊπαϊίοηοπι αἴεοϊαγα : Ζαΐῃ ἰπληιο, 58 
Ζοβίπιο 465, ΑἸοχδηάγιδην θἷ8 οσσυρανϊ 
θίδαιια ἀπιϊ81ϊ δῆποὸ 269 (ἃ ρμταίεεῖο, 
ι)151 [Δ}Ππλὰγ, ΖΕ] 8.0 τορι]. Νυης 
5ῖΥ6 8} "}1ο ἰθύτόγα ΠΟ; 11] ΘΟμν δ] πογδηῖ 
᾿νοιαίῃυιτα δι λἐπλὶ, βῖνα Νοβῖεσ αχρουϊα πο 
οσοηῇδιι8 πιδρὶ8 ἔυογαὶ θη θΌγ]5 ΔΙ]οσο- 
τἰαταπ βυδταπι, ταὶ ἐθοθ, ἰδ] Ό δ) δχ 
Ἰοηρίηαιιο, δά Οἀδπηδίυμι εἰυβυς τχοὸ- 
ΓΕΙᾺ ; 4π| ΤΔΓὶ ΠΘΟἷ5 ΠΟῺ πο0 σοη- 
βείδῃι, 364 διιοίογοιῃ δοϊῖ, υ] [Θϑι δ πὴ 
᾿οϑίδηδι!ι Ἰδοη 5 οδάδυογὶ οὐ 6 }}551 16 ἴὩ- 
οὐ αηΐεπι. Ἐδπιδπὶ ἰἶπς σοβηοβοδβ, 
αυα ἴιπιὶ δριιὰ νπϊριι9 ργρίλιπι αἰ 
ἴυϑα εγαῖ : 56(41 μᾶγοβ ἔδπηδὲ ογϑάρσγα, εἰ 
Υἱάα βυργα ποῖαι 1ος. οἰϊ. 

ΝΟΤᾺ 
820, 5344. Ῥοεὶ Οἀδηαιῖὶ πιογίθιῃ υἱάε- 

τ ξγρῖυβ Ξε Ἰτἰομῖθιι8 ἃς τυτθὶδ Δ6Ὶ- 
ἰδῖα ἔιι566, ΄υΐρρα ο" ἱπογίϊδιη (δ! ἰθμι 
σατο γοεΐοσε ἄγοι, ἃς ἀοἰμάα δ Οἰδιι- 
ἀϊο ἵπρ. εἱ Αὐγοϊδηὶ ἰμ 1118 ᾿ΠῖΟΓ 5105 
ἀϊειγαοῖδ ργεβ8: 465 : φυοτγυπι πυπὶ οεγῖα 
Ἔχ]! δηυπὶ δὶ ἱμιρογίιιηι 85}  Γᾶ8556 Π0Ώ- 
δἰαῖ, 4υἱ 460 ᾿ΠΊΟΓ χχχ ᾿ὐγᾶμηο8 ἃ Τγ6- 
ΒΔ] ο πυπηογαῖιν. ΤΌΣ 5 {15 Θομραγαῖ 
Ροσδῖδ οὐπὶ πἰπκλὶᾶ δϑρίυ54 6 τυταυ]υοδα 
ΑἸεχαμάγι πα: θ] 6 ἷ5 ἱγορι ἀδιίϊοης βοΐθπι- 
πὴ θὺ8. αυϊθυβδάαπι ἀΐορυ85 σοηνίνογαπι 
Ρυβ] οογυπι οδιιδᾶ. 

826, 544ᾳ. Νοίδυάυπι τυγβὺβ ἱηρτοαὶ 
Νοβίγιιπι νἱᾶπὶ δαπηάθηι 408 5ΌΡΓΔ ρ6Γ- 
ξετα ἀθρυθῃθηβι5 δβῖ 50 ἤποπὶ ΠΥ ρτῖο- 
Γ5 εἴ μυ)ι5 ἰ ἐπ απὶ. Βυγβιι5 φαρΡ6 8}16- 
βουίάγυπι νοὶο ταν, οσσι! απτϊαπλ 50} 
[ἐγ ἱ8 διιϊ ᾿65118}} 005 ἤρσιιτις νϑγὰ8 ρῈῚ- 
50Ώ88 : δά 4υδπι αἰπθἰ πη] ται! οηθηι 
Ἰάδθο ἤπης εἴΐδτι σοηἰυρὶῖ, φυοὰ ἀς τε νιι5 

οἵ Πιοπαϊηΐθιι8 5] ᾿ϑιη ΡΟΣ Β ΔΟΙΙΓΙΙδ π!Δ]) τὶ 
ΕἰγοιΘρΘοΙΙΟὴ6 ΟΡ5 5:01 ρυϊεῖ Ε856. 
Αἰφυΐ πυπο αυδῖπογ Βυ}υ5 τιοῦϊ ἤρατε 
ἴω πηδάϊιπὶ ργοάδυπι. Ῥγίπια ΒΕΓΡΕΏΙΙ5, 
48 Ὠδορβϑδγὶο ἀεραῖ 6586 ῬΟΓΒΑΓΌΓΙΩ ΓΕΧ, 
βὶ  πρτοὸ Χ1Π ἀεδοϊρσυδῖυ5. Τ 65 δοαυδηῖοδ 
τοϊϊάοτι βυηὶ δὰ ἐπρογίυτα οΟΙΏ ΡΟ ΠΟΓΕΒ, 
φυογυμὰ ἀυο ογίδββ6 ὩΟἢ ργουύβιιβ ἰσῃοῖὶ, 

ΖΕταδηι5 ζαπὶ βυρτὰ ἀϊεῖιι5, εἰ ΕἸσταιι5, 
4υ6πὶ ορίβοιβ παισγαῖ, ρα. 258, οὐ. 
αν. ρυείρεϊυτη Ἰά6πὶ υρῖο τοροιάο, 
ΡΔΓῚ πος ἰδ]οίοσε διμθιϊοπα γαϊϊχιῶ5 
Ζεπορία οΟἸ] οηΐομι, ΑὉ Αὐγε! δποὸ οοτὰ- 
Ῥγδβϑυπὶ ἔμ 1856 : ἢσπς αυϊάδπι Ποῦ 5[ῃ 6 
δίχα Ρτίυ5 βιισοδβδοι, οσσυρδῖδ δα ἴθ ῃ)- 
Ρὺυ5 πο ἴγοροὶ!, « 4υὶ ΑἸεχαμασίδηι ἔξ Υρ- 
τἰσταπι ἱποϊῖαῖι5 ἔσγοτο ρεγνυαϑὶὶ », 166 πὶ 
Ἰρι1ἀ. 56 τογίϊυμα, αυγιοίθαι ᾿]Πυτὰ 6χ Ογ- 
ΤΈΠ6 ΥὙΘΠἸ Ομ ἴ6), μέγαν χριόν, ἰαϊοίαυγ 
ΡΘΏΣιι5 ᾿ξῃογαγο Ὡ05, [ΟΥ[8556 ἀυσοτα 8}}- 
40ε6πὶ Ἀομιδηυτι, ΟΥγαηδῖοδ ργϑίδοίυπι, 

διιδυλ Ἔξγρι! ἀοταϊπδιϊοηθπὶ ἀπ ὶγα εἰ 
10. 110 σοπᾶιῖθα δ ΝΕ γὴρα5 ὀρργεβδιιπι. 
Ριρεῖ ᾳυιοὰ ἴδεεαὶ ροβῖοα ἐδ 11}οὸ νίγο Νο5- 
ἴογ, 41 ἴᾶπιει, 8.29, ᾿Θη ΠΟ. 6 πὶ 6)ὺ5 
δηῖοδ 86 ἴδε! δ86 αἱΐ, ὃν πρὶν ἔλεξα, κχ. 
τ᾿ λ., φισολ νοὶ Ἀ181] ἀ6 60 5. ρβϑυῖῖ, ναὶ 
δὶ 4υ1ἀ [οΥἴε, Θγαδογιῖ, ΠΟ ΠΟΥ 88]. 

882, 544. δεφυϊ αν οηρα ἀσϑογὶρι!ο 
τὰυηγ }ῖι.5, τ π)0 νογὶις [6}}} οἰν}} }5 ἸΏ ΟΓ 

ΑἸοχδηάσγιηου υἱγίυδαυς φθηῖ15, τοὺ 
ΠΟΙΩΡΟ εἰ δυΐοβ. Νὰπι δυ θο5 οοποιαῖ, 



ΑὮὉ ΠΠΙΕΒΕΆΠΜ ΧΙΝ. 

ἃ γϑο δ δδούβιιτλ ΒΑ ἢ Δπῖ65, ρανῖθπι ἴοτα 
ἰεγιϊδπι ἱπρθηῖ15. 1115 Ὁγοὶ5 οἰ ἶ58856. 
Ογαν ββτηυπι ἴῃ πὰς τα Νοβίγὶ ἰεβιϊτηο- 
ὨἰΌμ., 41 τὐγβατυτα ἰ65115 εἴ ἔογιδβθθ 
ῬΑΓΊΙΟΟΡ5 δι. ὕδυδὰ ἀϊβοοτάϊς ἰρποῖα, 
πος ἴδιηθη ἰοδα αυξγεπάδ : ἔδοϊα δπῖπὶ 
δχ ἡ γρὶ 18. ἰπῖον νυἱοῖποα ἢ6ς οδάετα 56}- 
Ὀδηῖε5. σομβυθ 115 οτἱσὶ ροϊυϊι, βίγεροσα 
ῬΓΪΣ σοην οὶ, ἀοϊηάο ΡΓονοοδῖϊο- 

ὨΐΡυ5. Τοῖϊυ5 νοσὸ β6ἀϊτίοηθ σΟρΠΙΟ 
εἰ ρθη χυδϑ8ὶ Ὠϊδίογία εχ 5:0 γ}}}πᾶ νδῖϊ- 
αἰπαίίοηα ἀμποὶ ροῖϊοϑῖ. Ρεαυπι ᾿δοῖδι!ο 
ἰδχδῖυγ ξγριίοτγα, 384 : Καυχίη δ᾽ ἔσ- 
ται, κ. τ. λ. Ζυάδὶ ἴδπηθιὶ Ὃ ῬΓΪ.Ο σ0ῃ- 
Πϊεῖυ συ ροσίογος δνδάυιϊ, τῆᾶρθο οἰνίυπι 
[ΕΓΓΟΓΘ, ΔΌΟΡΙΙΙΣ Τ2}}}}} ΟΠ Θχ ὑγ06 
ἰδλῃΐυπι, 566. ΘΟ] δΠπὶ ἐχ δ ΓὈ115 οἱ δά)ᾶ- 

ΠΘΠΙῚ ΓΟΡΊΟΠΘ ἴῃ ἀΡΓῸΒ ἰοι δ᾽"! 41105 81:- 
ἔυρίυπι, 881, 544ᾳ. Μοχ ἰϊάοτι τοάθυπὶ 

. ὨΌΙΙΘΙΟ Οἵ ΔΙΙΩΪ5 ὙΔΙΙΔΙΟΤΟ5, 349; Κ0- 

ἄπξοβ σβάπηϊ, οἱ ὑβαυδ δὰ τβᾶγε ρεῦβε- 
φυυπυν, 940, 54ᾳ. Μυ}τὶ εχ Ἠδργαῖοα 
ξεηῖς 1115 ΤρΔτῚ5 οἶγοὰ ΡΏΔΓΟΙ ᾿ῃ50] δτὴ 
ΠΟΥΡΟΓΙΡῈΒ 5ιι.8 οὐδίεριηϊ, 844, 544. ΑΓΔ- 
Ρὰ8 1|1|ὁ5 νοοῖ Νοβῖοσ, 84, χυΐρρε 
ϑϑιηα5 εἴ ΑΥΔΡ  )ν1.5 ΠΟΏΞΘΏΘΓΟΒ, ΔρΠ05- 
οδηάο5 νοὶ τ]ὸ σοτηδτι οοΐογα, ξανθὰ 

᾿χάρηνα, 846. ΕἸ ἀδηΐφαα ρᾶχ, ἰεῖο ἴω- 
ἀογα 1 ἰμδιδ, φαάθαηι νἱἀοἰϊςεῖ ῬΏᾶτο, 
9418, 544. : ἀπά γοπδϑοῖῖυν σοποοτγάϊΐα, εἴ 
εχ ἐοποογάϊα εἴδ8 χυδάδπι δυγοᾶ, ᾿ιχῖᾶ 
Ροδίδγυπι ἱπαοίθμ υἱἵγα τπιοάυπι οἱ ν6- 
τἰϊδίοτα δασῖα : υἱάς ποῖ. 54. 

851, 544. [πῖδγ ἀιι5 σϑηῖοβ οὐ 5 τη 040 
5Π|6Ὲ δὰ ἃγίὴδ οἱ ρυβιᾶπι ἀἰνῖςα5, Υἱχ 
διἀπηϊβογὶ ἱδηΐδιι., συδηῖᾶ πυης ἀδροτ- 
θ᾽ταγ, οοποογάϊδηι σΟμμταιποῖηχις ἰμὰς 
[εἰἸοἸἴεπι. Ὠεῖγας 8 σι ἐχ Ἀγρογθο- 
᾿ϊοὰ ἀδϑογιριϊοπα αυξ αἰταΐα βιυηϊ οἵ ρο06- 
τἶἰοα τοἀυπαδηϊῖ, τεβϑιαϊ, βεουπάυπ 510γ]- 
᾿πᾶπὶ Ρῥγβαϊοϊοποια, Αἰοχδηάγιπος οἱ 
δυάτοβ σοπίϊηυιδ ἱπῖογ 86 χιιϊθῖθ οἱ βθου- 
γἰϊαῖο ἔσυ!αγοβ. θυοὰ ἴρϑυπὶ Υἱχ οαρδ8, 
ὨΪ51, ἰῃ σοὶ ᾿ἰσοῖ ὑγρα, οἰδυι5ο8 1105 

Ἰηῖγα 56 βηγδβ οἱ ἃ ΥἹολἷ8 86 ρδγδῖοβ. 
Ῥοιυὶϊ μας 6556 ἔωωδογὶβ σομάϊ το, δἰουῖ 
ἰοΐο τηθάϊο ξνο πιᾶχὶτηὰ συξῆϊο οἱν δ 8 
Ρἴυγες σον πε θδὶ φοηῖθ5 ᾿πτογβορῖδϑ5 τι- 
Τ]5, ΔΡΟΓ 5 Ἰυἰογάϊα, ποοῖα οἰαιϑ:8, φυᾶ- 
[ἴα δἰαπιηυτὰ οχϑίδηὶ ἰῃ (οπϑίδηϊϊ πο- 
ΡΟΪΘο8 δι υγ}}} 85 ἴυγτῖᾶ τα μἷδ, 56 Π}- 
τα τἰδιιη]ιδ νάουα, 40} ὺ5 Οἰ᾽πὶ (ο- 

ΜΠ 6805. οἱ Ρίδαι ϑαρδγαθαπῖυγ, ἤδςο 
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ἰεψζε εἰ πος γτγεῖϊο ροϊυἱὶ 4165 ἰοῦ 
δυάκοβ οἱ ΑἸδχδῃάσιποϑ ᾽πὶ ΡΥ ΒΟ ρι 15 
αἰγίαα σοὶ ᾿ἐπλ εἰ θὰ8 σΟὨΠΙΠΕτΊ. δὰ Ὧ6 
μος φυϊάρχῃ 5αιἸβίαοἰ!. Θυδηῖυπι οπίπι ἤοΟ 
ἀϊδῖδϊ ἃ ῥγοιηῖβϑα δυ6 15 δ} Με 55:8 Γδ- 
ξῦο [εοἸ!οϊῖαῖα εἴ ργοραδδπα ΡῈΓ ΟἸΏΠ65 
ἴδΓΓᾺ5 ρΟΓΩῚ6 ΟἸηΠ ἑδνι πὶ ἀομμ! ΠΔΙΟΠ6 ὃ 
Απ ᾿ρίτυγ οὈ]  ἴυ5 6οὶ ΘΙ ΡΥ} δῖα ργορμοιϊα- 
τοπλ 1ΠΠᾶτυπὶ Δη[1αι155ᾶτυτὰ ἃ. ῬΘἢ6 
Βεργδοδ φεηῖὶ σοαναγυμ 9} ΜΙΠίπιο : 56 
Ροβίψυδπι Αἰοχαπάγι πηι δῖ [δ] 1ς11ἃ- 
ἴεῃη Ρ6Ὶ ἰορυβ ἱπάοβιϊ πὶ ρτοάυχὶϊ, 
Ῥεγνθηϊ ἰδηάσπι δὰ υἱτἰπηὰ ἰδ ροτα 568 
ΤΟΓΙἢλ ἤηθπι, 4υᾶπι ἤρυγαῖδ τό 556 πὶ γῸ- 
ςδὶ Βοπιΐπυμ;, θέρος μερόπων ἀνθρώπων 

(5ἰς οἴϊατα ἰΡτὸ 11, 164), εἴ τὰ, ἰαοῖα, 
οἴ νἹάοῖυΓ, ΟΥ̓ Ἶ11Π} ΓΟΓΌΙΩ ΠΟΠΥΘΓΒΊΟΏΘ, 
τηοτἴα 5406 δά Ἰυσοπὶ γΓανοςαῖϊ5 ( ΠΟΟ πλ]- 
0.5 ἀἰεὶῖ ΄υδπὶ ἰηπ}}), ἨθΌτε 8 πονὰ 
ἴαια οτάϊτυν, νὶχ δυάδῃγις ἀΐσογα Μεκϑὶδ- 

Ὠϊοᾶ, ἴδίρθη δήεϑβϑϑιεδ ΓΟΡΏΟ 510}}}18, χυδῃ-» 
αυδπὶ δἰηα Μοβϑὶδ τηθτοηα. Εαϊοπά πὶ 
΄χυϊρρ Μοεββϑίβ ᾿ρ51118 τρθη τ! ομθ πη, Ὠυ.8- 
4081) δριιὰ Νοβίγιιμη ἤογὶ, υἱτπὶὶ Ἰἰςαῖ 
ἄυο νϑγβιβ 16 ἀς δυάδα ξοηῖς ἀραπὶ, ἴΔ- 
4υᾶπὶ 46 Μεοβθδῖϊδ: ΓορηΟ 8ϊης Μεο5818 τερβε. 
Αἰοπάδ δηΐπὶ : Καὶ τότε δ᾽ ἁγνὸν ἔθνος, 
πο ἁγνὸς ἄναξ, υἱ ΠΡον ὙΠ], 109, εἱ 

ΠῚ, 49, φυοτυῶι 6χ δἰ ἰεγαϊγο Ἰοο8. ἢϊς 
Ρεϊτυ5 εδῖ, ραΐδπι ἰσι ιν ἐχ ἰμάυϑιγια 6- 
τησπαάαδίι5. Πεϊηάς : Πάσης γῆς σχήπτρα 
χρατήσει : γἡογῦδ Βδο ἰρβ8 βιηϊ Ὀ0γὸ- 
τυ ὟἼ11 οἱ Π|, 1014. θεῖϊπάε : Εἰς αἰῶνας 
ἅπαντας, μος οἴϊαπη ἱπ υἵτοσια ᾿ἰθτὸ : 
86 'π πρυῖτο δἀάϊτυπι αιοά Πὶς 564υ1- 
ἴυν : Ἅμ᾽ ἰφθίμοισι τοχεῦσι. θυ] 58ἰθὲ 
γαῖ μος δά ἀϊἰδιηοηίυχα ἢ 5] Γοσῃδίυγδηι 
[]ἸΙοοτὰ σοηΐθῃι, 5:16 ΓΕΡΘ, ᾿}58Πὲ 31}} 8 Γ- 
Β᾽ῖγαπι, ποάὰ6 8115 ραγεηΐεπι τθοϊογθυκ 
4υδπι ρδῖ ΑΓ ἢ 5 5ιι 8 : φαϊ θυιϑπᾶτα {1118 ἢ 
πἰδὶ δΔη  Τυ βϑἰτιοτιπι τε ρογιπι ἀυοὶ- 
Ρυ5, ΑΡγδβδπιο υἱάο]οεῖ, Μοϑ1 8} 1]5406 
τοὶ νιν!5Ρ ὅδηθ πιὸ οἴμηΐδ ἃ συ ΐαῖϊ5 
οἴϊδη) πᾶπς δρυὰ διάδος ορὶπίοηῖριυ5 
βοοοάμυηϊ : 5. γ6] δὰ ᾿ρ58 })0}}}38 οδι88 δδῖ 
ον ἀϊαϊ5 5 πη οΓοπλαγ. ΝΆ ΠΣ Ρ6Γ ἴ0- 
ἰᾶδπὶ Ὦδης ΟΔΓΠΙ 8 Ὠυ}08 ραγίσορει, 
χιόνια [ογίαϑ96 οδυβ8, σοῦ ἰἰις]9 ἀ6- 

Ὀπηρηῖο, ἀσουγίαϊα ΟἸλμΐα, ἰγυποδῖδ, 
ταῦ 1]α, θοῦ τα ἶμη6 ΟΟΠγθηϊ, πΘα116 
Ὁ}10 τλοῦο, 8ὶ δἰηριυΐϊα ὑγξοδηῖιν, οχρο- 
αἰτὶ μοδβδιιηῖ. ϑαιϊιι8 ἜΓξῸ οὐπὶ 510 }}}1518 
Ποῖ σαν ]δΥ}; κεἰ οσγθάοσο, αυοά πος 

δ 
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ΓΕΠλΟΣ,, [εδβὰπι ἰΆΡΟΤῈ μοδἰ ϑιΓαπὶ δπίπιο οὐπησυδ τηοὰο ΠΡγαπι μυπς Οἱ ὕπηυπι 
ἀείεοϊβ86, τε! αυδ βυὶ μαϑηϑὶ περίεχίθϑα, ναί ϊοἰῃὶἷβ βεδ ξοητὶ ρ]δοιτυγῖ5 υογῖ5- 
ἰάφυς ἀδπιυπι ἀπίος αἴιγαβ86 αὐ αυο- ΄4πὸ Β6Π6 Ὁταϊπδίίς εἰδυάεγεῖ, 

6 'π ποιῖἱβ οἱ ἴῃ σβ!αοΐβ μυὰδ Ορογὶβ ρδεθιι8. δἱ φυϊὰ ταϊῃὶ ἐχοίάϊξ φυοὰ ἃ 
88 ηοἴε: (Δ᾽ ΠΟ] οι Ἀοτιαπα Εςο]αβία ἀοοιγῖμδ νοὶ τυϊηπυπὶ δρϑοθῦδι, ἰὰ οἴαπα το- 
Ἰοη5 γερυάΐο οἱ ὕγο ποὴ βευίρῖο μαιδγὶ ὑγϑοογ. ᾿ 

Νίεα δά ΑΙρεξ, ἀΐθ 20 τηᾶγὶ. 1869. 

Ο. ΑΨΕΧΑΝΌΒΕ. 
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Ἀπαφητός, υπᾶς οὐκ ἀπαφητός, ζ8}}} 

ποροίυκ, ΥἹΙ, 129. 
Ἀπειθής, ἱποτεάαυ ; ἰηϊοτὰ. Ἱπογοὰ δὲ- 

Ἰῖ5, Υ1, 141. 
Ἄπις, ΚΕ ΕΥρΙΣ σαυδα Β6}}}, ΥἹΙ, 21. 
Ἀπιστόχορος, να]ὰς ἱπογοάι]υ5, 1, 150, 

111, 829. 
Ἀπιστόφιλος, ἰπ διηϊοἰτία ρεγβάυ, ΥΠ], 

᾿ 186. 
Ἀπληστόχορος, εὐρίάπε, διμδιἰοδιι5, 
'ΧΙΥ͂, 5, 20. 

Ἀποθωρήσσω, εχ ρεδεΐοτο οἰατηο γεὶ ἀ6. 
μοτο, 1Π, 458. 

( Ἀπόστολοι, φιὶ ᾿ἰσεπῖεν Στόλοι), ἀρο- 
5ἴο}}, 1, 385. Υ1Π{, 2417, 21]. 

Ἀπούρας, ῥῖὸ ἀφελών, ματῖ. ἱγτεξ. ΔὉ 
ἀφαιρέω,!, 28. 

Ἀποφθίμενοι, πιοτῖαὶ, ΥἼΠ, 110. 
Ἀποχεῖται, ἴαϊ. Δ} ἀποίχομαι, ΠΠ|, 615. 
Ἀπρήχτως, ἱγεῖῖο οοηδῖι,, ΧΙΥ͂, 251. 

ἅἈπρόσφιλοι, ποϊπίτης ἀπιϊεὶ, ΧΙΥ͂, 821. 
Ἄραδες ργοὸ Ἰονδαῖοι, ΧΙΥ͂, 841. 
»Ἀραδος,, 8080]. ἐγεπιῖακ ἀσπιυπι, {Π|, 

415. 
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Ἀραράτ, πιοη8 1η Ργγρὶα πιὰ] οο]]οοδ- 
ἴυ5,1, 26], 544. 

λρευστος ὁνὲῈὲ ἴἌῤῥευστος, ἀδ τογγαδιτὶ 
δοηογαϊίοπα Ομγίδιὶ, Ργαῖίδι. Αποη, 
Ῥδξ. 16, οχῖγ. 

Ἅρμα Τρωϊκόν 7 ἢ. κβάξββϑ ὶ ρετὶ] Ἀο- 
τηδηὶ, ὙΠ], 154. 

Ἀρμενία, ΠΟῊ 3616] Ἰηστηογαῖδ, ᾿Υ͂, 114. 

ΧΙΠ. 14, οἱ 5ξρε ἴμν υἱεἱμὶς τί. 
Ἅρμόνιος, ἰάεπι φαοά νιϊρο ἁρμόδιος, 

Ϊ, 214. 
Ἅρπαγες, νἱάε [, 116. Υ]11, 185, εἱ ἰδὲ 

Ὠοῖ. 
Ἄρτος ἀπ᾽ οὐρανοῦ, Ἰδππᾶ, Ργοστι. 81. 
Ἀσίη, Ἀσίς να] Ἀσσίς, ρτεῖρυδ ἀ6 Αϑ5ὶὰ 
Μιογα, 1}}, 416, οἱ Ξθῦρε. 

Ἀσσνυρίη οὑπὶ ϑγτία σοηΐυβα, ΥἹ!, 64, οἱ 
Ἀσσύριοι, Αδογτὶϊ, οὐτὰ ὅτ 5 οἵ Ρεσβὶβ 
οἱ Ῥαυι 5 σοηίυϑὶ, ραϑβ8εἴπη. 

Ἀστεροπητής, ἀε Ὠεο νετο, 11, 16. 

Ἀστήρ, 5,405: ἱπτογάυτη 880]. δἰάυ ἴδ - 
ἴ4]6, ΧΙ, 266. 

Ἀτμίζω, ἴῃ ἔππιυὰι ἀΐδεοῖνο, Υἱ], 181. 
(Αὔγουστος), Αὐφυϑῖιις  ὕδεαγ, ΥὟ, 15, 

844. ΧΙ, 216, εἰ ραβδία πὰ υἱἀποιῖβ 11- 
θγῖ8. ϑὺδ ε)ὰ5 ρυϊπείραῖυ αὶ Ἰῃ ἴογτας 
ΟΒγῖδῖὶ δάνεμπῖιβ, ΧΙ, 30, 232. 86- 
αυσηῖθβ ροδὶ ᾿ρβυια Αὐξιυιδῖὶ δἰ νὰ 1ΠΊΡΡ. 
ῬγΐμαῖΒ Ὠουΐπυτ [116 118 Ἱπάϊοδῖί σοοθη- 
βοηῖυγ, Υ͂, 1-62. ΧΙ εἴ ΧΠ] μὲν ἰμῖθ- 
,“ἔτοϑβ ἴδγο {0 ΓὙοβ. 

Αὐδή,,. οαπῖυ : ἱπιολὰ. ἴυ} 5 οἰἸΔΗΡΌΣ, 

ὙΠ], 115. 
Αὐθέντης, ἀ6 Ὕεγθο θοὶ, ΥἹΙ, 69. ΥἹΙ1, 

809. 
Αὐλέω, ἴμθα εἰαηρο, Π|, 488. 
Αὐλή,, ἀοπιο πε : ἰηϊογά. ἐθά65, ἴδῃ» 

ρίυπ, Υ, 86. 

Ἰλυλός, ἰηϊογά. τὰῦ8, 1Π], 488. ΥἹΙ, 116. 
Αὐλών, ν4}}15 : ἰπϊεγά. τἱα σἂν 5611 δἰ πηρὶ, 

νἱα, ΥἹΙ, 1686. 
Αὐτάγγελος, οἰΐατι ἀς Αηροὶο ἀἰν πίτις 

τηΐ880, ὟΠ]Ι, 461. 
Αὐτογενής, Εχ 86 Βεπίϊαε, ἀθ ἢθο Ρεαῖγε, 

Ῥγοστ. 11. 
Αὐτογένητος, ἰἴαπι, Υ}11, 480. 
Αὐτοχέραστα, δυπιπιο εἰ ἈΡ50]υῖο 1υΓ6, 
᾿ΥὯἹ, 135. 

Αὐτολόχεντος, υἱ αὐτογενής. 
Αὐτόπρεμνος, οὐπὶ 1μ518 Ταῦ] ἰθ5 ἃ τὰ}- 

8.5, 1], 104. 
Αὐτόπρυμνος, Ὀγςορ8 ἃ ρυρρὶ, ᾿, 186. 
Αὐτοφνήῆς, ἀὰα εο, υἱ αὐτογενής, 

ἀ08 

ΠΙ, 12. --- ἀκ γδάϊδθ πόῦὰ βυσῦγοῦ- 
ἐοηῖο, ΧΙ, 258. 

ἌἌφενος, τηθ50. ΧΙΥ͂, 2170. 
Ἄφημος, ἴδοογα οοδεῖυ, Υ, 488. 
᾿ἈἈοίδρυμα, 5ἰςυὶ ἵδρυμα, ΙΥ͂, 28. 
Ἀχελῷος (ἀμ). Ἰοοῖ.). πο ἐ}|6  ιοϊο- 

ΓΌΠῚ διηῃ]5, 5 δἰτον ΤὨθββα ο, ΧΙΥ, 
216. 

Ἀχέρων, βυνίυ Ἰπίογογυπι, 4αἱ πιδὶδ ἰἰὶ 
ὈΪ. Ἀχέροντες, 1, 801. [πά6 Ἀχερον- 
σιὰς λιμνή, 11, 8389. Ἀχέρων ἴπ 3- 
ΕΥρῖο, Υ͂, 484, 

Βαδυλών ἀΐνεγβε 1161} }ρ ταν, πππς δη11- 
4υδ ΒΑΡΎ] ΟΙ ; πυπο ΤϑοδῃΒ, δἶνα Ραδι- 
ἰδόγύτῃ (ἰεβίρμοη, Υ͂, 438, 584.; υπς 
Βρ. Ἀοπμᾶ, πιοτὸ Ὀγὶπιδνογυῖν (ΕΓ 15- 
τἰδπόγυπι, Υ, 142, 158. Βαδυλῶνες ργῸ 
Βαδυλώνιοι, Υ, 115. 

Βαθυδίνης, υιιὰθ ξεη. Ρ]. βαθυδίνων, Βος 
᾿ δα. Ἢ, 811. 

Βαπτίζω, ἀς 5οἰδ δὲ 50} δάυδ5 πιδγβϑηῖα, 
Υ, 411. θὲ Ομ τιδιῖ ρμδὺ σδῆποσι ΒῸΡ - 
ιἴ5ο, ΥἹἱ, 4, 54ᾳ4ᾳ. ΥἹ], 66, 54ᾳ. 84 
(νὴ ποπιοθῆ ἰρευπι βάπτισμα). δ6 
Ομνιϑϊδποτυῖι ὑαρίδηιο (φαὶ Νοεῖτο 
εδὶ δριυ9 φωτίζω), ΙΥ̓́Ἄ, 160. ὙΠ], 
246. 211. 315.1, 389, 54. 

Βαρνπενθής, ΧΙ], 105, 110, οἱ οὖν, ΧΙ, 
81. 

Βαρνσθενὴς ποταμός, ΧΙΥ͂, 101. 

Βασιλίς, υγκ Ευτορῷ ἱψποία, 1Π|, 845. 
Βαρνστενάχονσα γαῖα, 111, 151 
Βελίαρ 560 Βελίας, υἱά. Ἀντίχριστος. 
(Βέσδιον ὄρος), εβανυ5 ἸΏ0Π5 ΘΥυταρὶϊ, 

ΙΥ͂, 180, 64. 
Βιδλίον, ῥγΐοτα Ὀγανὶ σοηῖσα τοῦ. 11], 82. 
Βίδλοι, ἀδ 51:0 γ}}}8 τὶ, 11, 425. ΧΙ, 

160, 811. 
Βιόν, ὨδΌΪΓ. ΡΓὸ βιός, του, ΧΙΥ͂, 228. 
Βόσρα 8εεὺ Βόστρα, υτὴδό Αγδδίῳ οὐπὶ 

ῬΒΜΙΡΡΟΡΟΙΙ οοπίαρδα, ΧΙΠ, 68, ἐ4. 
Βοτάνη, νυἱὰ.᾿ στάχυς. 
Βουπελάτης, Ὀυθυίει, ΥΠ|, 480. 
Βραχύς, νἱῖῶ Ὀγενδ, ρυογῦ γε ἰπίδηῃδ, 

ΥΙ, 451. 
Βρεττανοί (4 8115 Βρντεῖς 5εὰ Βριτεῖς 

δει Βριττεῖς, ἀυ}. Ἰεεῖ.), Βυδηηὶ, 
Υ, 199. Οἴν, οἱ ΧΗ, 115, 180. 

Γαδριήλ, δηροῖι5, 1], 215. ΥΙΓΡΙ δλπο» 
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ἴδ ραγίυμ πὐπιϊδὶ, ΥΠ]Ι, 460, φηᾳ. 
Ιά6πὶ βιργθηιο δάεσιῖ Ἰυάϊοῖο, ΠΙ, 215. 

Γαῖα, ἰάοιῃ ᾳυιοὰ γῆ : ἰηϊογάνπι ΟΠ. 
Ρτοργ., ὕΠταπὶ δοὺ δὶ} υχοσ, ϑαιυγοὶ 
εἴ Τιϊαπυπὶ τηαῖογ, {Π|, 111. 122. 

Γαισοί, φ2ε58, ἰοἶα, 1], 650. 

Γαμικὴ θάλασσα, ἀς πιᾶτὶ Ογρτίο, ΥἹ!, 5. 
Γεένη 860 Γέενα δευ Γέννα, ἱρη]5 σεμοη- 

μα, 1, 108.11, 292. ΙΥ74,185. ΥἹ], 93. 
Γενεαί, ραπογαίϊομοα Βοτιηϊηυπ) ΤΑΓΙ6 Π8- 

πιδγαῖβα, ἴ, 2, 65. 544. 2882, 844. θ6- 
εἰπιᾶ οἱ υἱτἰπια, 1], 15. ΙΥ̓͂, 20, 41, 544. 
ΥΠΙ, 199. ΧΙ; 9. 

Γερμανολέτης, ΧΙΥ͂, 45. 
Γηθοσύνη (άυ}. ἰοεϊ.}, ΥἹ11, 415. 
Γίγαντες, εσἰγαπῖε5, Ταϊηϊα ποπιηυτῃ ζεηο- 

γταῖῖο, 1, 120, 544ᾳ., 6 φυίρυς Νοᾶ, 
125,54. Ἀδδαγχοηῖ 1 Ἰυάϊοεῖο, 11, 283. 

Γνώστης ὕψιστος, ἀς θόὸο, Ῥτοαπι. 4. 
Γνωστός, ἰταῖον, 1, 116, υπᾶς Γνωστή, 

ΒΌΓΟΣ, Ὗ, 58. Πτδπὶ ποιηδπ ΡΓΟρΓ πὶ 
᾿6)}05 4φυϊ Οἰγοθβ οοηυχ βΒηρίυν εἱ 
ΒΙΡΥ}18 ρδῖεγ (ἀπ οὐτὰ ΟἸδιιοο σΟῃ- 
ἴμευ5᾽), Π], 814. 

Γρήγοροι το Ἐγρήγοροι, ἱ, 98. 
Γὼγ καὶ Μαγώγ, ρεμῖο5 Βδγθάαγο βαρίθη- 

ἰὐϊοπαίοβ, ΠΠ1, 512, 54ᾳ. Ἑαϊδο ἰὴ 
. ΤἘΒκΒιορὶα ςοἸ]οοαίε,, {Π], 819, δ4ᾳ. 

Δαήμονες πολέμοιο ἀνάγχαι, πΘΟΘΕ5᾽ 189 
Ἀε υπι ἀοςεηε, ΠΠ|, 411. 

Δαήρ, υὑπᾶὰς ἀδῖ. οἱ. δαέρεσσι, μΥϊπιὰ 
ἤγουν, 1, 289. 

Δαίμονες, ἀξρτηοῦς5, 8} Εἰ]ιπὲοὶ5 οοἰυἢ- 
ἴυγ, Ρτοαω. 22. 11], 41, 386, 898. 
ΑἸΙφυδηάο ἀδοιμομα5 πιουϊυογιυτ ἀϊοσυη- 
ἵν, ἰδληφυδπι δηΐπιδ ποχίογυηι 410- 
τυχιάδηι ἰῃ ἰο 115 τηδηοοῖθε, 111, 41, 

8486, 398. ΕἸϊοϊδηῖυν ἃ Ομ γίδιο, ἱ, 358. 
Ταγίδγειβ δι 8851 π|}}δῖ:Ξ ἀδιηπαῖος 
δυρρὶϊεϊο αἰδβείοηι, ΠῚ, 292. 

Δᾶχαι τοὶ Δάαι (ἀυ}». ἰες.}), θαςοὶ, Ρᾶτ- 
θαγὰ βεηβ, {Π], 512. 

Δάπος, παυῖσ. ργὸ δάπεδον, ΥὟ, 92 (}15) 
εἰ 342. 

Δεδομήσεται, ἴυϊ. ἃ δάμναμαι, ἀοιηο, 
διθίρο, δοῖ., 1Π], 884. 

Δεχάκληγος, δΘυθεῖ. ἀς ἀδοθλ γριὶ 
Ρἰαρί5, ΧΙ, 81. 

(Δέκιος Τραϊανός), )εοἰυ5 ἵἴρ. 
141, 544. 

Δηλέω, ἀεῖεο, ἀεδίγυο : 

ΧΗ, 

ἱμιοταὰ. παῖς 

, 

ΙΝΌΕΧ 

δ6ο, ρϑοςο, Υ}!, 28, 44. ΧΙΙ, δ4. [ἢ 
Τ 6618 νοῦρ, ἐΐοπι, τοὶ ἱπιογάυπι Ἃ12- 
Ἔαρος Π|, 645. ΒΘ θυΠ[Επα εδὶ νοχ. 
Οἴσ. διαδηλέομαι εἴ καταδ. 

Δηλήτωρ, τγοστα. 10. 
Δῆλος, Βεϊυ αἰϊχυδηάο ἀοϊοεπάα, ΕΥ̓, 92. 

ΥΙΙ, 165. 1], 368. αν. ΥἹΙ, 4. 
Διαγγελτήρες. ἀα Απρε]ϊ5, ΥἹ!, 88. 
Διαδηλέομαι, 5ἰουὶ δηλέω νεὶ δηλέομαι, 

ἀεἶθο, ἀεεῖσαο, ἀΐδοογρο : ἰπἰαγά. ἀϊ- 
νἱάο, ρᾶγίϊον, ἵ, 294. 

Διάθημα (ριῸ διαθήχη), ἀδ πονὶ [αάδ- 

ΤΙ ἰοδιαπηοπῖο, ἴ, 382. 

Διαιρέω, υπά6 διελών, 8565. πευῖν. ἀἰν,»- 
ἄδῃβ 56, ἀδῃίβοθη,,, 2339. ἡ 

Διαλέγω, ἀϊν!άο, οτγάϊπο, ΥἹΠ, 412. 1], 
218. 

Διέξοδος, ἀπο8 οχὶἴυ5 Βα Ρθη5, ὑπάὰρ ἤῃ. 

διρδίχζυυβ, δηςερβ, ΧΙ, 1[θ6. 
Διζήμενοι, τηυηετὰ σδρίδηϊο5, ΔΙ ΔΒ  ἰοοὲ, 

ΧΙ, 265. 
Διήχονες [Ὸ διάχονοι, ΕοΟἰαδ᾽8 Πιῖ- 

ὨἰδιΓὶ βόιι ἀἰδοοηὶ, 11, 265. 
Δίϊχμος, δἱπιατ5, Υ, 82. 
Δικαιοχρίτης, ἀς ἢεο, 11], 104 
Διχτάτωρ, ΧΙ, 215. Ῥώμης δικτάτορος 

οὔσης, ΧΙΙ, 18. 
Διόνυσος, ἰ)οηγεδιι8 ἰογ 8 (Ροδὲ ἀυος 
δηϊ χυΐογεβ υ}5 ΘΟΖΏΟΙΩΪ 5 ΡιοΪ6- 
τΩ805), ΧΙΥ͂, (90, 201. 

Δίπολις, ἀα υγρα Μειρδὶ, Υ, 181. 

Διώνη, Τιϊδηῖθυ5 οὐπὶ ϑαῖϊυγπο τϑοοηοὶ- 
᾿Ἰδπ 15 Ὀρογαῖ ἄδὶ, {Π], 128. 

Δολιοπλόχος, ΧΗ, 48. 
Δολότης, Υ, 86ι. 
Δολοφόντης, ΥΠΠ1[, 196. 
Δομάω, νἱάς δάμναμαι. 
Δόρν, ἀκ 5Βοερῖγο αἰνῖμο, ΧΙΥ͂, 804. 
Δορύθονυρος 8ειὰ Δορίθονρος, ἰδουΐο 

υἱοϊδηῖυβ, ἀ6 Μαγῖς, ΧΙΠ, 1. 
Δορυχοίρανος βει. Δορικοίρανος, ἰδοῦ ]ο 

ροΐοῃ5, ΧΙΥ͂, 261. 
Δορύλαιον (ἀν. Ἰεοϊ.}, υγτθβ διιίψυδ 

Ργγφία. {1 406. 
Δοῦλος ζυγός, [1], 561. Υ111, 321. 
Δούπημα, ΥΠ]]. 488. 
Δράτης, [υριἱνι5, ΠΥ, 119. 

Δυσανάσχετος νεὶ --- σχητος, 11], 165. 

Δυσθδασάνιστος, υπάς δᾶν. Δνσόασά- 
γιστα, πδυὰ ἀυλιϊδηίογ, ΥἹ1, 128. 

Δυσδάσταχτος, ΥΠΠ], 821. 

Δύσδατος, ἀς Αἰἱρίθυε, ΥἹΙ, 108. 

Δύσθονλος, ΝΙ], 118. 
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Δνσέχθατος, ΥΠΠ, 100. 
Δυσηχῆής νεὶ Δνσσηχής, {Π|,566. Υ, 245. 
Δύσις, ὑπάε μ!]. Δύσιες, οςοἰάφῃ115 ρατία8, 
ΟΥ͂, 421. 

Δύσννυμφος, υχογίρυ5 οδἰδικϊοδιιε, ΥἹ], 
86. --- ἰμ(οἰϊοὶο πυρῖα, ΧΙ, 285. 

Δυσσηχής, νἱάο δυσηχής. 
Δωδώνη, ποι ἐ1Ἰὰ Ερίτὶ, δὰ δἰΐεσα ἰῃ 

Τιιοδδα} ὰ δὰ Ῥοηευηι, {Π|,144. ΧΙΥ͂, 
211. 

Δωμάω, πἀΐδοο, ΧΙ, 10, 116 : ἀοτῃο, 
δι ρὶρο, ΧΙ, 81. 

Ἑδδομάκοντα ρὑγο ἑόδομήκ. (ἐγ 
Ὀγανὶ), ΧΙ, 96, οἱ δῶρο ἰὼ υἱεἰπὶς 
᾿ρ τί. 

Ἑδραϊοι (τιλοάϊα Ξε ρὶι5 σοἸτερῖδ), ἢδ- 
δγαὶ, βει δυάωϊὶ. 

Ἐγείρω, ΕΡΗ ἐγρήγορθεν ῥΓΙῸ ἠγέρθη- 

σαν, ἸΪ, 
Ἔγερσις, ἐεύρ νἱ]δηαϊ, ΥἹ, 4δ8. 
᾿Ἐγχαταδείχνυμι, ΥΤΠ,, 859. 

Ἐγχαταλέγω, ΠΙ, 819. 
᾿Ἐγχαταλείπω, Ι],261]. 
Ἔγκνος λόχος νεὶ χόλος, 46 Θ4υο Ττο- 
Ἶληο, ΧΙ, 181. 

᾿Εγρήγοροι (φυΐ ροεῖῖς Γῥήγοροι), ἔξτε- 
ξοτὶ, δοεουιπάδ πομίηυτα ξεπεγδιὶο, ἴ, 
81, 98, 544. 

Ἐγχεσίμωρος, ΧΙ, 208. 
Ἐγχεσπάλος, ΧΙ, 100. 

᾿Ἐξειαρινός(ἀυ}. ἰδεῖ.) ρτὸ εἰαρινός, Υ1Π], 
486. 

"Εεινάλιος (ἀυ}. 1.) »γῸ εἰνάλιος, Υ͂, 156. 
Ἐθισμοὶ βαρθαρικοί, ΧΙ, 212. 
Ἑΐχελος αὐλώυ, ἰτγὶῖα νἱα, Υ11, [56. 
Εἰσελαστιχὸς εἴν Ἐσελαστιχὸς ἀγών, 

ἢν. ἀς νἱγτιυϊυπι οογιδεαίης, 1], 39. 
σἜχατι, τπιραΐϊὰ Ὀγονὶ, ΧΙ, 211. 
᾿Εχλανθάνω ρτὸ Ἐχλανθάνομαι, υὑπάς 
ἐξελάθεσχεν, 1, 44, εἴ ἐχλαθέοντες, 

ΙΗ], 84. 
Ἐχπροφέρω, Υ1Π|, 385. 

Ἐχπροχέω, Ῥτοαπι. 14. 
Ἐχριζόομαι, ὥς. ἰυράϊϊυ νεϊαϊ 80 τ" 

ἀϊεὶθυς οχίο ον, Ῥτοαπι. δ9. 

ἜἜμπεδα, ἰάδπι αυοὰ ἔμπεδον, δόν. 
Βοπι. οοπίΐϊπυο, 85:1 4νε, Αρροπά, δὰ 
ἔχε. 1Π|, μᾶς. 244, 0]1᾽ ποῖδηι εἰ νοῦ- 
δἰοδτλ πλιῖδ. 

Ἔμπειρος, δο] ΕΓ. υἱεῖ βειὶ Το] ρ8- 
ἰδ, 1, 284. 
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Ἔ νεός, βἰυϊυε, Υ, 219, 
Ἔνθεος ὕμνος, ΠῚ, 2956, 489. Υ,, 58. 

Πόλις ἔνθεος ὕμνων, Υ͂, 268. Πῦρ ἔν- 
θεον, ἀς ἰρῃε γεβια, Υ͂, 395. 

ῬἜννομος ὕμνος, ΠΠ], 246. 
Ἐνοσίχθων καιρός, ἀδ ἰογγῶ τοοῖυ, {Π], 
408. 

Ἔνσαρχος, σογροτευς, τηδίεσ δὶς, 422. 
Ἔντυπος ἀρχὴ χεραίης, ἀδ ῥεγίπιᾶ Αἰρὶιᾶ- 

θεῖ Ἰἴεγα, Υ, 42. ΧΙΙ, 148. ΧΙΥ, 
221. 

᾿Ἐξάρχω ρῥτὸ ἄρχω, ἱπιρετο, ΧΙΥ͂, 21. 
Ἐπαμύνω ρῥτὸ ἀπαμύνομαι, ἃ Π)6 ΤΡεΙ; 

υἱοίδοον, ΠΠ, 661. 
Ἐπάρχω ρτὸ ἄρχω, ΧΙ, 21. 
᾿ἘἘπείγω, υπάρ,. ἐπειγομένοιο χρόνοιο, 
ΠῚ, δ0. Οοηίεν "Ϊ, 186, οἱ ΧΙ, 286. 

᾿Επιδήτορες, ἴπςο, 1Π,| 168. 
᾿Επιχαλαμάομαι, υϑῆυ6 δὰ ΟΧΊΓΘΙΩ πηι 

δρίοδπι (οἰ ἶρο., 5εὰ ἤρ. αἰγίρίο, ΧΙ, 

221. ἢ 
Ἐπίπρωτος (ἀμ. ες.) ρτο πρῶτος, Υ͂, 
21.1, 86. 

Ἐπίσχοπος ἡμῶν, ἀς Ὦεο, Ρτοσαι. ὃ. 
πος (ροεῖΐεα ρζὸ Λόγος), ὟὙογθιυπι 

ἀϊνίηυμ,), Υ11Π|, 416. 

ἝἜκουρίζω ρτὸ ἐφορίζω, ἀεϊϊπεῖῖο, ΧΙΥ͂, 
2868. 

Ἔργματα πικρά, Υ}}, 481. 
Ἔρεδος, ροεῖϊςο ἀδ ἰηξοτίς, 1.116. 
Ἐριμύκης, υπᾶδ ἴῃ Ρ}}]. βοῶν ̓ ἐρίμύζων; 
μος δες. Π], 528. Υ͂, 858. 

Ἕριννύς, ς. ἀὸ Πεϊεμα, ΠΙ, 414. 
Ἑρμαΐ, ΜεΓοΟυΤΣΙΣ δἰδῖι, Ὗ, 325. 
Ἑρπνστήρ,Ϊ, 59, 810. 

ἝἙἭἬρπυστής, ἴ, 18, νεὶ σι0ει. ΧΙ, 1600. 
᾿ἘἘρνθαίνω, υπάς ἐρύθηνε παρειήν, Ἔτυ- 
νυ, ὙΠ, 468. 

Ἐρυθραί, Ετγίιγεο, υγρ5 Αβἷς, υπὲδ 
ΒΙΡΎ ΠΑ ἴαϊδο οτἰιπάα, 11, 818. 

Ἐρυθραία θάλασσα, Μετὰ Ἀυλρτυμι, ΧΙ, 
84. 

ῬἙρωτομανής, ΧΙᾷῚ, 218. 

᾿Ἐξσελαστιχός ῥτὸ εἰσελ. [, 39. 
Ἔσπομαι Χο ἕπομαι, 1]. 4. Ἐσπο- 

μένοις, ροϑβίεγ5, ΧΙ, 156, 
Εὖδα, τικῖεν μΒουιίηυπι εχ Αὐδπιο δηρίταν, 

Ι, 20, 8644. --- ρεοοδῖ, ], 42, 544. Οἴν. 
εἰ ΥἹ, 18, 54. 

Εὐαγγελίη ργο Εὐαγγέλιον,1, 882. , 
Ἑύδοτος αἰθήρ, Π|, 868. 
(Εὐγένειος, τλ8]6 ῥτοὸ Ἐὐγένιος), ποῖ. 

ΧΙΥ, 91. 
δὲ 
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Εὐχεράως ῥγὸ εὐχέρως, ΧΙ, 162, υπάς 
εὐχεράωτα, ΧΙΠΙ, 161. 

Ἑὑρεσσίλογος, Ϊ, 118. 
Εὐρώεις Τάρταρος, ΙΥ͂, 185. 1], 808. 

Εὐρώτας, ἃπιηΐ8 ΤΏ Θ554112 (ποη 1116 ἴ,Α- 
οοὨΐδο, 566 δἰΐυς ΤΙϊδτοβὶι5 ροοῖὶδ ἀϊο- 
ἴυ5), φυΐ εἰ διγρίυ, Π|, 145. 

ῬἘφάρμοστοι χορυφαί, δειρία ἰοοιὶς 
εοάϊυπι θέσι ἀρίδία, ΧΙ, 295. 

Ἐχιδνοχαρής, Υ͂, 168. 
Ἔχω, υπάδ σχήσει νεὶ σχήαρυσι, 56, 

εἰ σχήσειεα, ἀμ}. Ἰεοῖ. ΧΙ, 29, 91. 

Ζηνοθία, εἴν. ᾽Οδήναθος. 

Ζκοαρχκὴς πνοιή, Παῖιις ν᾽ 1Δ}}5, ΥΠ|, 444. 
Ζωαρχικὴ Τριάς, γαῖ. Αποῃ. μᾶϑ. 2. 
Ζώνη, εἰάυς Ζοπα, Υ, 209, 5621. 

Ζωοογονέω, ὑπάς ζωογονηθέν, ᾿ποδῖπδ- 
ἴυμπι, ΥἹΠ, 41|. 

Ζωογραφία ρτγὸ ζωγραφία, 11], 589. 
Ζωσμοί, νἱηοιΐϊα, οάτοασ, 1Π], 151. 
Ζωστὴρ Δέοντος, 46 5ἰάογε, Υ, 522. 

-ὩὭὮ 

᾿Ἡγεμονέω, εὐπὶ δος. ΠΠ], 855. 
ἮἨέριος, ἀ6 εἱἰο ἀεΐδρειυς, Υ͂, 92. (οἰ). 
Ἠερόεις ζόφος, 11, 211. --- Τάρταρος, 
ΥΠΙ, 862. 

Ἠλίας (φυϊΐ 4101 Θεσδίτης), ΕἸϊα5 ρτο- 
ῬΒοῖλ, ἤηοτι σογυπὶ ῥγθοδάοῖ, 11, 
181, 544. [ἀθπὶ ΞΌρΡΓΕΏΛΟ ἀββίδιει ᾿8.41- 
εἷο, 11, 248. 

Ἡλιόπεμπτος, ἀ6 Οἀεπαῖο, ΧΙΠ, 15], 
164. 

Ἠλύσιον πεδίον, ἀα Ῥαγαάΐθο ᾿οδίοσιπι, 

ἽΠΙΝΙ, 888. 
Ἡμερίη θυγάτηρ, Β]α 80]5, ἀα ἈΒοάο 

ἵπδιϊα, Π11, 445. 
Ἡνίοχοι, ΒΑτθατὶ χυϊάατα, ΟοΙ]οΒογυπι 

δοεὶϊ!, ΧΙ, 48. ΧΙΥ͂, 166. 
Ἦρεμίας (ἀυν. Ἰεεῖ. δὴ ροίϊυ5 Ἶρε- 
μίας), Ζαγειηΐαβ ργορμεῖα, 11, 250. 

ἮἨριδανός, ἀς θυνὶο Ετγάδηο, Υ͂, 185. 
- ἀε πιασὶ, Υ͂, 815. 

Ἦώς, δάν, τϑδῆς, 1}, 182. Πᾶν ἠὼς 
ἣμαῤ, ρεγ ἰοϊπηι ἀΐειι, [Π, 251]. 

Θάλος σεμνόν, ἄς. ἀε 7υάξα, Ὗ, 261. 
Θάμόδος καὶ τάρδος, Ὗ1Π, 464. 

Θεατροχοπέω. οὐτὰ δες. Υ, [4]. 
Θεήλατος ἠέλιος, [11], 118. 

ΙΝΌΕΧ 

Θέμα, οοΥδιλϊηὶς ργπιΐυμι, Η, 46, 49. 
Θεόχλητος πατρίς, ἐς ΒοΙΜΙδοῖι, ὙΠ, 

480. 
Θεόχλνυτος, [αιϊάϊοιι εἶνε ογϑουϊο οδὶθ- 

Βτῖ5, ΧΙΥ͂, 801. 
Θεοχράντωρ βουλή, ἀ6 δγτοδηῖς Ὠεὶ οοη- 

81}}}5, ΥΠ|, 112. 
Θεόληπτος, ἃ ἢθο αἤαϊυ5, ΧΙ, 820. 
Θεόπλαστος μορφή, ἀδθ Ποιβῖδα αἰνίηϊ- 

ἴυ5 Ἑςτοδῖο, [{Π|,͵8. 
Θεόπνευστος, ἃ ἢδο νυἱίδί οί δα οη8 βα-» 

ἴυπι, Υ͂, 405. --- αἴδαϊυ5 ἡυπιΐπα, ἀδ 
ἴοηῖο διάϊοο, Υ, 801. 

Θεός (41:19 φυσχιδ ποιρῖπίρθυδ, 4088 500 
Ἰοοο υἱάθϑὶβ, Ἀδωναΐ, Σαβδαώθ, Κύ- 

ριός, Σωτήρ, ᾿Ἀθάνατος, Αἰώνιος, Αὐ- 
θέντης, Ὕψιστος, Παντοκράτωρ, Παγ- 
γενετήρ κει Παγγενέτης), θει5 Οριϊ- 

᾿ τυ Μαχίπηνβ, ρα Γ Οσλη65 ΠΠΓῸ5 ραδαῖπι. 
Ὧδε θεὸ Ραῖγε, βρθοϊδ ἴον, Υἱ, 1, 6. 
ΥΙἜ,, 82. Υἱ1, 258, 268, 444. 414. 
ὃ ὲο Επιτο, εἴτ, Λόγος. 

Θεόχριστος, ἀ6 δυάεε!5, Υ͂, 68. 
Θερμώδων, ἴ γοῖα 5ῖνγα ῬἈγγρίθ μη, 

ποη [1|6 Ροηῖα νἱοΐμυ5. Υ, 819, 
Θεραπεύω, εὐτο, ΥἹ!, 261. ϑεπιεῖ ῥγὸ 

θερίζω, πιεῖο, ἀεπιεῖο, 11], 398. 

Θεσδίτης, ΕἸ ΡῬτορμεῖδ ορὶμεΐοῃ, ἃ 
Ρδῖγίδ εἰς ἀϊοῦ, ἢ, 181. 

Θέσχελον ὕδωρ, ἀε ὕυνο γοο, Π. 412. 
Θῆδαι, υτὴς Βωοῖϊς, ΙΥ̓,. 89. Υ,, 115. 

ΥἹΙἹΙ, 161. 
Θήδη, τὰ ἔφγριϊ, Υ, [88,244.» ἴαϊξο 

ογοάϊα Μοβ15 ραϊτία, ΧΙ, 40. 
Θηλεδανός, ἰοβὲ Τηκχεδανός. 
Θηλυτέρη , ἰεταΐμα : ΒρΘοῖδ ΠΟΥ γΕΓῸ 68- 

ἄεπι 48 [185 χήρη, νἱάυθδ, οὐ υπ]- 
ΥΘΥΒΟ ἱπηρογαίυγα, Π], 11,544. Υ̓ΤΙ, 
194, 199, 544. 

Θμοῦις, ατθϑ  Εεγριὶ, Υ, 86. 
Θυγάτηρ ἡμερίη,, Β]14 80]15, ἀ6 ἈΠοάο 

ἐπϑιῖα, ΠῚ, 445. Θυγατέρες δυσμῶν, 
ξοηῖ68 σδοϊοπίδῖς8, ΠῚ, 824. Θύγατερ 
Σιών, ΥΙΠ, 384. Οἶ". χόρη. 

Θυμοδόρος, 56Ε]εΓΌ τα 510] οοπδοὶῃΒ, 806- 
Ἰογαῖιι5, ποΐδτϊυβ. Υ, 461. ΧΙ, 212. 

Θυμοφθόρος, ἰάεπι ᾳφυοά θυμοδόρος, 566- 
Ἰογαῖυς, 11, 118. Υ, 410, ΧΠῚ, δ6 εἴ 
86 }06 ἐπ υἱ{1π||5 ΠΡ γῖϑ. 

Θυτοί, αἰϊαγία, ΧΙ, 1660. : 
Θύω, 5δογίῆοο, ΠΠ, 626 οἱ δὶ διορε. 
Θύων, ἰγτυπαρεηϑ υἱοϊ σηΐον, ΥΠ|, 20}. 
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Ἰφᾳπετός, οὔτι Τιϊλπ εἰ ϑαϊυγηο γοβηι πὰ 
Ῥαγιον, ΠΠ, 110, 4. 

ἸἾασοῦς, 7056, δἰ᾽΄ουδὶ οὐπὶ 7εϑ οοπῆι- 
805, Ὗ, 251. ϑΈΡΓΟΙΛΟ δ555ϊαῖ [0.1010, 
Ι, 248. 

ῬΊδηρες, Ἰθετὶ Αδβιδϊιεὶ, Υ, 115. ΧΙ, 
151. ΑὔὮ Ιυ6γὶ φυοαυε Ηϊσραμεῦ ΧΙΥ͂, 
115. 

᾿δέη βροτέη, ἴοττοδ Βυταλπα, ΥἼ11, 412. 
Ἰδικώτερα, τιδρὶ5 ργορτὶθ, ρδγιουϊατὶ- 

ἴον, Ρυῖ. Δὔοῦ. ρᾶρ. 8, ]. 14. 
“Ἴδρυμα, ἀὲ δἰπιυϊδοτὶς ἀδοτγια, ΠΠ, 8] : 

ἄς δἰϊαγῖρυρ, ΙΥ̓́, 28. 
Ἱδρώς, υπάς Ἱδρῶσι, ΡῈΓΡ ἐεδῖδι 5 5εὶ 

ταρϑδὶβ οδίογο, Π1, 19. 
ἱερεῖς, ἀε Μαρὶ5 Οδγίδίαπι Ἰοΐδηϊοπι 
δἀογταπύθυς, 1, 334. 

“Ἱερουσαλήμ, νἱά. Σιών εἰ Σόλυμοι. 
Ὑησοῦς, 3685 δογναῖου μοϑῖορ, ἔ, 324, 

8544. Υ], 1, 534ᾳ4ᾳ. ΥΠ|, 211, 82ᾳᾳ. 268, 
844. 45θ, 344. αἴτ. ΧΙ, 80, 54ᾳ. 232, 
εἰΎΥ, 251, 544ᾳ Υἱά. Χρειστός εἰ Δό- 

γος. 
᾿ἰθώμη, ἰοσυΣ δἀγάυυ ἴῃ ΤΙ 6858}8., πο 
116 Μεββθηΐω, ΧΙΥ͂, 211. 

Δαρός, υπὰθ ἡ ἱλὰρά, Υ̓ΠΠ], 194, ἀξ 
Ἀοιρα υἱάοϊοοῖ, δαὶ ἀδ ταυ]εγε ἰθ:ο- 
ταϊπδῖδ βὰν γογὰπὶ βησπι τερηδῖυτζα : 
εἴν. θηλντέρη εἴ χήρη. 
ταν λα, ϑρδοῖοῦ, δεριοῖου, ΧΙ, 

δον ἘΝ ἀο, μῖορο, ΧΙ, 62. 
Ἰνδοί, [πὰϊ, δ ρ6 εὐπὶ υμορίδυς ἢ» 

[υεὶ εἶνα οογμδιϊοη δ εἶνε υἱοὶ δ οὁδὺ- 
δὲ, Ὗ, 194,205, 212. ΧΙ, 62, 69, εἴο. 

Ἰοθδόλος, εδεϊιἰηαϊ ροτὶϊυ5, ΧΙ], 40. 
ΧΙ], 100. ΧΙΥ͂, 66. Αδὶ δἰΐο δεββι, 
ὙΘΩΘΏΙΙΩ ΟΙα το η5, νϑῃθῃοϑυϑβ, ἷ, 81]. 

ἽΧΠΙ, 164, 168, υπάρ 050]. θΕΓΡΘΏ8., 
Ι, θέ. 

"ός, νἱγιιϑ φεγρομῖυα, Ῥτγοαπι. ΤΊ : 
.οτρα νἱγοβὰ, Υ1Π|,, 181. 

Ἰουδαία, υάκπεα, ἃ δ1}γ}}151:15 Ζυάεεῖς 
Δι ῥ}6 ἰδυάδια, {Π|, 218, οἷο. εἰ δοεὲὺ- 
τίμηθ ἀερίογαία οὔπι ξεηῖθ 88, Υ, 
149, οἷς. Οἱ. ᾿Εδραῖοι. 

Ἰρεμιήλ (ἀν. Ἰεοῖ.}), δεγεπιεὶ, δγοπδη- 
ξο}8 δητιυτλογαῖυδ, "1, 215. 

ἸΙσθμός, ἰδιμταυ8 Οονίι ὶ, Υ, 1321,215. 
Οοηΐον εἰ ΧΙ, 186. 

σις, οομροϊϊδίας εἰ ἀερίογαῖας ὁ 
τοιαρίυμα δἰϊφυδαάο δυεγιεπάμμι, Υ͂, 
δ8. 34. 488, 444. 
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ἸΙσόθεος φώς, ἀ6 Νετοης, Υ͂, 188. 
᾿Ιταλίη, νἱὰ, Ῥώμη. 
Ἴςτυς δίχερως, ἀκ ἰυμπδ, Υ͂, 510, 

Καγχαλόων ΡΓῸ παμφανόων, Ἰ᾿μυοδῃβ, τ᾿ ΐ- 
6815, ἀ6 αδῖγὶβ, {Π]|,| 88, ΧΠῚ, 69. 

Καινοφανὴς ἀστήρ, ἀθ 5(6}]Δ Βεροσιῖι ̓ 
ΥΙ, 411. 

(Καισάρεια), νἱὰ. Μάζαχα. 
Καίσαρες, φυΐδυβ ποιηεη Ὀτίπιυβ ἀδο ϊῖ 

γυ)υ5, Υ͂, 12, 544., τυ} ἱπιρεγαϊυτὶ 
τοσθηβθηῖιγ, Υ, 14,244. ΧΙ, 261, 544. 
ΧΙΙ, 14, “44. ΧΙΠ, 1, 544. 

Καίσαρος πτολίεθρα, υγῇλοϑ5 δὰ Τίγεια ἴῃ 

Μεεοροϊδινϊα Ἀοτηδηα, ΧΠΗΠ, 58. 
Κάκχη (ἀυ}. ἰ6οῖ.}, οαἰατὶῖδβ, Ὗ, 69. 
ἹΚακχοδονλοσύνη, Ρτεοαμ. 19. 
Κακχογνώμων, 1, 144. 
Καχοήτωρ, [, 114. 
Κακχόθυμος, ἂς τοδτῖ, ΥΙ, 119. 
Κακχοῤῥέκτειρα καρπῶν χάλαζα, 1Π], 168. 
Κάλαμος, ἀδ ἰδῆοοα ΟἸγἰδιὶ Ἰαϊυδ Βετος 

ἄϊοηιϊς, 1, 814. 
Κάλλος, υπάο ρὶ. κάλλη, Ρυϊοῖτα ΟΥ̓ δ- 

τοηῖα, 1{Π], 448 : τό ἀϊεῖα ρυ]οῆγα, 

ΧΙ, 161. 

Καμάρινα, Ραϊυ8 πο τηουθμάδ, ὈΓΟΥ͂ΘΓ- 
μὲο Βεηα ποῖο, Π], 186. Εκδιι ποιηθῃ 
δηϊίφυυτ τ Ομαϊάκεῦ Υἱάα Οὔρ. 

Κάρποι, ξοῃ8 Ῥδτρϑγα, ἘἈοιδηόγιι Βη 68 

ἀρετεαϊυπίυτν, ΧΙ], 14], 
Καταδηλέομαι, ρεξάο, ἀεεῖτυο, ΠῚ, 562. 

γιά δηλέω. 
Καταθύμια βάζειν, ἀϊοῖο Ράγετε, ΧΙ, 81. 

Καταπίων (ἀυ}. ἰεςϊ.), ργρίηρυῖθ, ορυ- 

Ἰεηῖι5, Ρεοαιω. 68. 

Καταπλέω, ρεε]υδῖγο, εἴἶδηι ἀς τογγαδιγὶ 

ἐτίποτο, ΧΙ, 208. 
Καταχώννυμι, υηάθ καταχώσεται, Ρ83- 

εἶνο βοηϑι,, ΧΙ], 222. Οἴν. χώνννμι. 
Κατέδω, Υ͂, 461, 469, 410. 

Καυχίη, ΧΙ͂Ν, 884. 
Κειμήλια, δὰ]. υπὰδ χρήματα ἜΝ 

πολλά, ΧΙ͂Υ͂, 64. 
Κέκροπες ρτὸ Κεχρόπιοι, Αἰδιοπίθηβοι ̓  

ΧΙΥ͂, 215. 
ΚΚκελαδέω, ἴπδοπο, Υ, 200. ’ 
'Κελάδημα, δοηλῖιδ, ἔγαφον, Ὗ, 844. 
Κελαινός, υπάδ Κελαινή, ἘῸΝ Ῥηγγεῖω, 
- ΤΠ, 406. . 
Κελτίς, υπὰς τος. Κἔλτι, ΥἹΙ, 108. 



408 

Κελτός, (Δ}]υ5, (ΑἸ ἰμοοϊα εἶνθ δο- 
οοἰα, Υ͂, 48. 

Κενεήφατος, ΔΡυΐϊοδαυ, ΠΠ, 212. 
Κενόχρανος, ἀε πιογίυο, [Π|, 480, 
Κεραίη, ΡΓῸ 4υοτῃδῖὶε χερέη, Δροχ, [6 γα, 

Υ, 21, εἰ φ6ρ6 φυϊμῖο εἴ υἱ 1 πιῖ8 χυᾶ- 
ἴυον ἸΡτίϑ. 

Κέρας, εογιυ, 6. ἀδϑαῃοῖα ὕσιςο, ΥΠΠ], 
215, Δέκα χέρατα, ἔξ. ἀ6 ἄθεοι ΓΟ- 
Εἶβυι εἶνα ἱπιρογαϊοτίμιι, ΠῚ, 291. 

Κεφάλαια ,ν ἰρτοόσαι οδρὶϊδ δαιὶ 5η 
ἱρεὶ, ΧΙ, 166. 

Κήρα ῥΙῸ κήρ, ἰδῖυχ, οδἰδπ 88 [Δ1Δ}15, 
Υ, 221. ΠῚ, 181. 

Κίων, οοἸυϊπα ἴῃ ἡ οῖ 0 ΒΌΡΓΕΠΙΟ 818- 
τποπάα, ΥἹ1, 21.}}, 241, 286. 

Κλάδος, ταῖηι8, υπάς6 ὅρ. δ] υς, Υ͂, 50. 
Οἴν. χλών. 

(Κλεοπάτρα), ΟἸεοραῖτα ἰγρίυπι ρ68- 
δυγιάδθι, ΥὟ, 18. ΧΙ, 22. Ε)υ5 ίδια 
οἵ ἸΏΟΓΡ, ΧΙ, 246, 544. 282, 544. 

Κλεψίγαμος, ΠΠ, 204. 11, 259. 
Κλίμα βαρδαρικόν, ταρῖο Ρᾶτρᾶγα, υπὰρ 

οἴϊατ δοῃ5 Ὀδτραγα, Υ, 338. 
Κλίτος, υγὴς Ευτορα ἱρμοῖα (αυδ ἴοτ- 

ἰΔ686 δηϊχυΐϊυ5 Κλείτωρ), Π], 348. 
Ἀλὼν Ἀσσύριος, Β]105 ΑΔΕΥΣΙΟΓΌΠΙ ΓΕΡΌΠΩ, 

ἀς ΝΑΡυςποαοηοβοτο, [Π, 172. 
Κνισσόω, υπάδ χνισσοῦντες ( ἀν}. ἰδοϊ. 

ΡΓῸ χνισσῶντες), ΥἹἼΠ], 384. 
Κολοφών, υγδϑ ογδου}ὶς οἶδγα, 1Π|, 848. 

ΥΙΙ, δ8. 
Κόλπος, 5ἰηυθ, ρτειαΐυμλ, ὑπᾶ6 Ἐν χόλ- 

ποις στρατιῆής, ΧΙῚ, 212. --- ΒΡ. 5ρ- 
ἴυπι ἰηἰογίιδ,1, 185. 

Κομήτης, μδδδῖπλ δ ργιβεῖρυο 1Π, 284, 

844. 191, 5644. 
Κόρη, Π11ὰ δίου, ἰάὰ εδῖ, ϑίοη ἱμεδ, Π], 

184. Αἴν. θυγάτηρ. 
Κόρινθος, τυ] μας δοτλοὶ ραβϑυτα, [Π, 

481, 444. ΙΥ̓͂, 108. Υ͂, 218, εαᾳ. ΥΠ, 
60, 544. Οἴν. ἰσθμός. 

Κορνστὴς πολέμοιο, 6 δῖον οἠτγερίυ, 
ΠῚ, 426. 

Κορυφαῖον ΡΓῸ χορνφή (ἀυ8. Ἰεοῖ,}), ΠΙ, 
489, 
Κορνφή, ἰΔειϊρίυπι ἰεοι!, ΧΙ, 295. 
Κορυφόω, οὐμυ]ο, διιρρυϊαϊίοηο ἐποῖυ- 

ἀο, Υ͂, 12. ; 
Κράτος ὑψηλὸν Δνχίης, πιοηδ δ)ίυΣ ἴῃ 

ι.γεἷᾶΔ, ΠῚ, 429. 
Κριτήριον, ῥιάϊοΐυχα δεὺ Ἰυἀϊοδηὰὶ ἔδου]- 

ἴδ5, Ργοαζῃ. 18. 

ΙΝΌΕΧ 
Κρόνος, ϑαϊπγηυβ, ΤλΔηυνΩ ἔγδίογ ; ε}}}8 

τοφύυα, 11], 110, 544. 
ἈΚρύσταλλος, ρἰαεῖο5, ΧΙΥ͂, 1561, υπάς 

Ρίυγ. χρύσταλλα, Ῥγοαῦι. 84. ΥἹΙ, 
106. 

Κτάομαι ρτὸ ἀναχτάομαι, ὟΠ], 401. 
Κύαγρα (ἀυ}». Ι6ς1.}, υτϑς8 Ἑαγορα 

ἱρηοῖα, Π|Ι, 845. 
Κνανοχαίτης, ἀς Ηδάτίδηο, Οὗ ᾿ῃοδηδπι 

οξβατίομ, Υ, 49. 
Κνανόχρως, ἀθ ιμίορίθυς, ΧΙ, 68, 

289, υπάξ δες. ἰσγεζ. χυανόχρωον, 
ΧΙ], 160. 

Κύχλοθεν, [1], 106. 
Κύχλος, υπάϑ ρ]. κύκλα, ΤΥ, 151. 
Κύμη, ὐυπιᾶ Αϑβϊω, Υ, 801, 544. 
Κυπάσσιον φΦεὺ Κυπάττιον, νο5[15 08 
αυτογυ, Υ, 186. 

Κύπρις, 85. Ἄοοπεουλίϊυ5, Π, 
429 

Κύπρος, ἰπδι}}ὰ δξρε ἴῃ δι δ }}[πὶ5 ἀδρῖο- 
Τδῖδ, ῬΥΒΟΓΕΩ ΟΡ ἸΕΓΤΩ τηοῖυδ, ΠΙ, 
451, 84. ΙΥ̓́, 121, 54. οἱ δ: δὲ ραβδί πα. 

(Κυριάδης), αγτίδάεος ἵγτδηηυδ, εὐ}5 
[αϊα ἀδβουθυπίυν, ΧΙΠ, 89, 544. 

(Κῦρος), ὔγτυϑ ῥγεάϊοῖυδ δυάεεὶς ΠΠ|}Ρ6- 
τοῖον, ΠῚ, 286, 544. ΧΙ, 98, 544. 

(Κωνσταντῖνος), (οηπίαηιίηιι Μαρηιις ; 
Ρετοῦδουτα ἱδηλθη ἀεοϊξηδῖυ ἰοοο ἰπ- 
τεγροϊδῖο, ὟΠ]Ὶ, 132, δᾳᾳ. 

139.0, 

Λάϊνος ὑετός, ῥγίπια Ὀγενὶ, ΧΙ, 15. ΧΙΥ͂, 
2838. 

Λαιφάζω κου Λαιφάζομαι, Υ͂, 468. 
Λαμπάδες, ᾿πάα ἀνά δηῖο8 ων ἰηΐεστὶ, 

Ῥγούι. 82. 
Λαοδίκεια, δοάΐϊοοα δὰ [ἃ}γευπι, ξερὸ 

ἴοστας πιοῖίθυϑ οοηουδοα, {Π|, 41]. ΙΥ̓, 
106.Υ7, 289. ΧΙΙ, 280. 

Λατινίδαι ῥτοὸ Λατῖνοι, ΧΙΙ, 1. 
Λέγω, ἀΐοο, υπάδ λέξεται, δεῖϊνο ϑεῆδυ 

Ῥτὸ λέξει, {Π|, 432. 
᾿ ΛΑείπω, ᾿ἴπαυο : Ἰαἰεγὰ. ἀπ ἴο ναὶ οᾶΣΘΟ, 

εὐπὶ δοο. [Π, 116. Π|, 420. 
Λεπτός, υπάρ οὔασι λεπτοῖς, δυγίθυς 

ΙΏΔΪς δρεγίῖθ, 1, 861. 
Λευχός, υπὰδ γόνν λευκόν, πυάυτ φεῦυ, 

ΠῚ, 611. Ἀρχὴ λενχή, ἱπηροτίυτα ἀ64]- 
βδῖιπι, ἀθ βοῃδῖι. Ἀογμδῃο, 1Π1|, 116. 

Λιγνπτερόφωνος, Ῥεοσι. 48, 
Αιγνρόθροος, τγοαῦι. 41. 
Διμὸς καὶ λοιμός, ΥἹΠ1, 115, οἱ δαρε. 



ΒΕΒΌΜ ΕΤ ΥΕΒΒΟΒΌΜ. 

Λινόστολος, Ὗ, 491. 
Διτός, Βυπιὶ δ, ρδυρογ, ΥΠ, 89. 
ΔΑιχμάω ρτο λείχω, ἰαρο, ΧΙ], 189. 
Δόγος (ἰάετι ᾳιυὶ Υἱὸς Θεοῦ, Παῖς Θεοῦ, 

ψαὶ δ᾽ τρί  ἰοἰϊεν Υἱός, δεπιεὶ᾿ ροϑίϊοθ 
ὝΕΠπος, ὟΙἼΠ, 410), γογθυπι «ἀἰνὶ- 
υτὰ, οὶ ΕἸ 9, ΥἹ, 22, 26, 28. ΥἹΙ, 
24, 68, 544. 82, 44ᾳ. ΥἿΠ, 2θ4, 5α4. 
440, 844. 441, 544. θ6 ἬἌδῃοῖδ ΕἸ} ἴῃ. 
οδγιδιίομθ, ΥἹ, 22, 26, 38. ΥἹΙ, 24, 
66,10, 88,544. ΥἹΙ, 220, 210, 544. 
451, 8464. 138, 829, 462, 410, 544. 
414, 34ᾳ. ΧΙ], 832, ε4ᾳ. 2832. Υἱὰ, Ἰη» 
σοῦς εἰ Χριστός, 

ΔΛοξοθάτης (41. Ιοοϊ.}, ΧΠΙῚ, 169. 
Δοχεῖαι, ἰπϑιάϊα, Ἶ11], 168. 

Δυθροχαρής, Υ111, 494. 
Λυκοῦργος ([]5. Ἰοεῖ.). ΡΓῸ 4υο Σά- 

μορνος ἰεφεπάυπι, Υ͂, 806. 
Λυμήτης ἀνήρ, νἱν ρογπίείοδυβ, ΗΙ, 410. 
Λωδάω εἱ Λωθδάομαι, οὐπιὶ 806. πιδὶθ 

αἴδείο, ρεγάο, 1], 103. ΧΙ, 84. 
Λώπη πορφυρέη, νεῖ 4080]. λώπη, δπιὶ- 

εἴα5 ρυγρύτουπ, ΠΠ|, 8389. ΧΙΥ͂, 248. 
Οἴν. ΧΙ, 216, οἱ ΧΙ, 38. 

Μαγικός, ὑπο μαγικὰ ἄδυτα, 11], 56. 
Ἡ μαγική, δ5ο]. τααβία, ὙΠ, 417. 

Μάγοι, Μερὶ Ομτίεῖυπι νοϑηΐεηὶ δάογα- 
ταν, Υ11|, 411. Ον. ἱερεῖς. 

Μαγώγ, νἱάδ Γώγ. 
Μάζαχα, υγῦ5 ὑδρρδάοοὶϑ, ϑδάδι αιω} 

ὕδβιδγεα, ΧΠΙ, 98. 
Μακχαρίτης ἀνήρ, ὕΓῸ μακάριος, ἀ6 Μδε- 

δἷα, Ὗ, 418. 
Μακεδονίη βκεὺ Μαχηδονίη, οΥὶδ ᾿ἰοὙἼ8. 

Τυῶιὶ ἰπωρογαΐῖυγα, [ΠΠ,| 161, 111, 544. 
ΙΥ, 88. ΥἹΙἋ, 108. ΥἹΙΙ, 8. ΧΙ, 1960, 
864. Ὑδβιδἰκυν οἱ συ δεῖν ἃ Βοιηδ. 
εἰς, ΠῚ, 190. ΤΥ, 102, Δ4ᾳᾳ. Ἀυγευβ 
θ᾽ ]ο ογυδηιδοὶτυν ἂὮ Δηο τἰδίο, Υ͂, 
872. 

Μαχραίων, ἰοῆξα 5έϑουϊὰ ἀυτγδίυγυε, [1], 
8338, 

Μάννη, ἀς πιδηηδ (δἰ θιὶ, ΥἹ], 149. 
Μαννοδότης, 1, 8348. 
Μαρία, Υἱγζο εδηοι εδπηα, ΥἼ1], 468, 

4υϑ ἐερὶυς ἰῃ δ υ 1} 186 Παρθένος 
ἁγνή, 1, 859. Π, 818, ἱπιεγσάυτῃμ ἈΠ- 
κούρη ταὶ Ἀειχούρη, Υ1}}, 468. ΑΡ 
Αὐζεῖο ἀδρτγίεἰα βδα]υϊδιυνγ, ΥΠ1, 460, 
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444. Εὐυε ἱπιογοοδεο, Υ̓Ἱ], 868, 44. 
Ι, 812, 54. 

Μαρσοί (ἀυ}». ἰοεϊ.}, Μανεὶ, ὈδΥΡΑΓα 
ἔδη8, ΠΠ], 5612. 

Μασάω, ρῸ μασάομαι, τηδηάυοο, [Π, 
829. 

Μασσαγέται, Υ͂, 116. ΧΙΥ͂, 68, 116. 
Μαστιχτήρ, 11, 848, 
Μεγαλανχενίη, Υ1Π1, 16. 

Μεγαλανχής, ΙΥ͂, 1. 

Μεγάλανχος, ἸΥ͂, 10, εἰ δι6ρ6. 
Μεγαλήτωρ, ἀε θεὸ νοῖο, ΠΠ|, 188. 
Μελαίνω, υηὰς μελανθείη, Υ, 348. 
Μᾶῶᾶλεος, ἱπεδηιε, ΙΥ, 161. ΥἹ11, 240. 
Μέμφις, Υ͂, 60,444. 119, 544. ϑίϑρα εἰπὶ 
ΤΕ εγρῖο οομυπάϊιαν. 

Μερμηρίζω, Υ͂, 803. 
Μεροειδὴς χῶρος, τερὶο οεἶτοᾶ Μοζοεῃ, 

ΧΙ, 65. 
(Μεσσίας), Μεβεῖαβ ἃ διυάεῖς οχδροοῖα- 

ἴα9, ΠῚ, 652, 594ᾳ4ᾳ. 1660, 544. Υ, 498, 
864. [ἀδπὶ δι8ρα 8188 ρασὶρμγδειϊοα. 
Μετά, εὐ ἰπδηϊῖίνο δ'η6 τὶ. ΧΙ, 12. 
Μέτοχος νομίμων, ἰοβιπι γεν, ΧΙ, 

114. ' 
Μήδειος ρτο Μηδιχός, ΧΙ, 64. 
Μῆδοι, τοροᾶρυηὶϊ ρμοϑῖ Αφυγῖοθ, {Π], 

1600. Υ͂ΠΠ], 1. ϑρα εὐτὰ Ῥεγεὶβ αἱ βδυ- 
1ἷ8 οομηαπάυπιίυν ἰῃ 51} γ}} 1]. 

Μήδομαι, τρεάϊϊογ, ὑπο ἐμήσατο εἴτ 

δύ. ΠῚ, 801. 

Μηλοσφαγία, 11], 4928. 

Μηλοσφάγος (ἀν. ἰεοϊ.}), ΥἼΠ1, 498. 
Μηλοφάγος θήρ, ἴετα οΥε5 ἀενογαμε, Υ͂, 
ΠΑ ΧΙ, 111. ΧΙ, 1. Ἄνδρες μηλοφά- 

γοι, ἀς Ἀοπιδληὶβ ἃ ἰυρα ἠυϊὶιἰ5, ΧΙ, 
808. 

Μητροχτόνος, ἀθ Νότοπο, ΥἼΠ, 11]. 
Μητρολέται, ἀδ Ἀοπιδηΐς, οὐ Νετγοιιὶς 

τηοηγοτίδι!, Υ, 388. 
Μητρόπτολις, ΧΙ, 288. 
Μητρῷον ἄγος, αἶγοο Τ,δίογηδ, 6 Νε- 

τοῦο, ΙΥ, 121. 
Μιαιφόνον ἧτορ, ὁοοΥ οδαϊ5 δνίάυπι, Υ͂, 

10, 1, 158. 
Μωατόχριστος, ΗΠ], 589. 
Μιν, φγοῆοσα. αχρὶ. {Π|, 188. Οἴν, οἱ. 
Μιχαήλ, δηρεὶυα, πιοτῖο5 μὰ ᾿υάϊοίιπι 

Θχολῖδοῖῖ, Π1, 215. 
Μοῖραι, Ῥαγοῖξ ἴγ5 ΒοΓΌΓοδ ΠΟΙ .Ὡ) 

δια ἀονοϊνεπιοι, Υ, 214. Αἱ ἴῃ δἰῃᾷ. 
Μοίρα, ἰδίυ, φιερὶβἰηιο ρα. οἵἴνπες 
Ἰἶργον. ᾿ 

“΄ 
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Μολοσσός(ἀυ}. Ἰεςι.), Ερὶεῖ ἀιαηὶς, ΧΙΥ͂, 
2160. Αγ, Ἀχελῷος. 

Μοῦσα, εδπίυ5, εἰϊδηι᾿ ἀθ οσδηιϊοἰδ Ρἱ!8, 
, 266. 

Μοψονεστία, ὉΓθ6 ΟἸιεί, ΧΠ], 51. 
ἹΜνγδονία, υγὴ5 Αδς ἱξποῖδ, "51 Μ γε 

Ῥγυβα υἱοὶμδ, ΥΤΠ,, 100. Οἵ. Π|, 848. 
ΜΜνχάω ρῥγοὸ μυκάομαι, ταυρίο, 1, 349, 

ὑπὰδ ρϑτῖ. ἰγγεῇ. μυχόμενος, 1], 9. 
Μυχηθμός, ΥἹ11, 104. 
Μύχημα, ΙΥ͂, 114. 
Μυχόμενος, νἱὰς μνχάω. 
Μυχτηρίζω, 1, 111. 
Μῦλος ριῸ μύλος, τπιοἶα, υπὰδ ἄρ. Θεοῦ 

μῦλοι, ΥΠ]|, 14. 
Μύρα, υτθς [γεῖα, υπρυεπῖὶς οαἰερτγαῖδ, 

ΙΥ̓́, 129, υπάς ἴεττὰ 1ρβ88 μυρίπνονς 

υοσδίυν, Υ, 108. Οἴν. ἄμνρος. 
Μυριόεντα ὕδατα, Ϊ, 224. 
Μυχθίζω, ἱττίάεο, ΙΥ̓́, 81. 
Μῶλος Ἄρηος, Μαγιὶς ἀρταθη, ΧΙ, 181. 

ΧΙ, 159. ΧΗ, 148 : Ιάδι ἰηϊοτάυ τ 
410]. μῶλος, ΧΙΙ, 211. 

Ναός δεαὰ Νηός, υπάε ναόνδε, Υ͂, 150. 
θὲ τερῖο θεὲ Η]ΘΓοβοΙ γηλῖδπο (φαοὰ 
Ἰηο6ο ναός ἀϊοελίυτ, τιοάο σηχός, πιοάο 
τέμενος, τηοάο Θεοῦ οἶχος) ἔγεχυξῃδ 
ἴῃ ΒΙ 115 πλοηιο, 86 ῥγϊαυμα ἐδ 
νεϊοτὶ, ΠΠ1, 214, 518, 665, 102, εἴα. 
Βεῖπάς δὲ βαρὶυυ5 ἂε σεοεπιοτσὶ, {Π|, 
290, ροῦαιε ἠιάδῖοοδ ρτεδοῖρυς ᾿Ὀγο8, 
Π|, Δ 8, εὐ Υ. Τεωρίυπι θεῖ πουυτὶ 
ἱπ Ἐξγρῖο εοπειγυδπάυπι, Υ͂, 401, 
864. 501. Νηὸν Θεοῦ Ἰορειάυπι, 0] 
γυϊρο νῖόν, Π|, 115. 

Νάπαι ὁρέων, Ρτγοίπι. 49. 
Νάφθα, υπάε ἀδι, νάφθᾳ, ΥἹ111, 102. 
Νεμείη, Νοιηδα ἐγίνα, οι δταὶ ὲρυ8 οἶδα, 

ὉΔῚ υἱοίογεβ βοϊϊπο, ἰὰ οδῖ, δρίὶο οοτο- 
ὩΔραηίυΣ, Υ͂, 45. 

Νεόκοσμος, ἀε Αἰοχαπάτγϊα, ΧΙ, 241. 

Νεότρωτος, ΧΙ, 282. 
(Νέρων), Νέεῖὸ εβερ εδπι6 ἰπ 5} 11 πὶ, 

80 Δῦϑ4ι.6 ΠΟΙΏΪΗΘ, τηοτηογαῖυϑ : Υἱὰ. 
Ἀντίχριστος. 

Νηρεύς, ἢρ. ργο θάλασσα, Ϊ, 282. 
Νῆσοι, 150} 85 ΤΩΔΙῚ δπμουχεηίθο, ΓΥ̓͂, 60. 
Νόθος Αἰθίοψ, ἔμδευβΒ ΕἸΒΙορὶ5 Ἰηϑῖαγ, 

ἀδ Χαῦχο, ΧΙ, 119. 
Νομικὸς ῥήτωρ, οδυεϊάϊοειι, ΥΠΠ, 113. 

ΙΝΘΕΧ 

Νόστιμον ἧμαρ, ἀΐε5 τεοάϊτυε : ἢρ. 5410» 
6 ἀΐοξ ναὶ βδὶυς, Υ͂, 91, 8618. 

Νοτερός, 1, 250. 
Νυχθήμερα, ΥΠΙ, 208, 
Νῶε, τἱν }ιι5δι155ϊπλιδ, ἃ ἀἰ]ανο δεγυδίως, 

ΠῚ, 822, κα. ΥἹ1, 8, ὁαᾳ. Τοῖδ ε)υς 
Μἱδιοστία παγγαῖυσ, 1, 125, 8544. 8ὶ- 
Ὀγ5 δόσαν, οὔτ εἄσαδ ἴῃ ἃτοδ ἱποίυ- 
δ. ὟΠ]Ι, 826, 544. 

Ξονθός, ερῖτ. νοϊυοτῖδ, Ῥγοαπι., 48. 
Ξοῦις, υγὴε ργρι!, Υ, 86. 
ξύλον, ἀς ᾿ἴξηο Οτυείς, ΥΠ], 245.0, 

256.0Υ1, 26. 

Ὁδεύω, ρΡεγάρτο, εἴ δοο. {Π|, 867. Υ͂, 
δθ : ̓ἰἴοπι οὐχ εἷς εἴ δος. 1, 381. 

( Ὀδήναθος), Οἀφμδῖι, Ῥδίτογσαε Γὰχ 
δἴτηυ! οἱ ροπε εχ, ΧΙ, 151, ἐχ σῦς 
8015 ργοΐεοϊυδ, ἰδθεηιὶ ἱπηροτίο μο- 
ΤΩΔΏΟ ΟΡρΙιϊυἰαθον, ΧΙΠ, 151, 2644. 

. θοῖο ποῦ παΐπυϑ 4υδηι ΔΓΙΩΔδ ἱπόγοσ- 
εεἴ, ΧΙΠ, 152. ΕἸἰξυγαῖς ἀεϑογ ΒΓ 
οἱ ἰεο, ΧΠῚ, 164, 54ᾳ. ΧΙΥ͂, 12, 244. 
[οπξὰ 11} ἰαϊλ ῥγοιαϊτυηῖυν, ΧΙΠ, 
110, 44ᾳ. Αὦ εὐυ͵ι5 ἰλπιθη ἤπεπὶ κυ}Ὀ- 
ΟΡδεῦγα σαϑδρὶεἰτων, ΧΙΥ, 18, κ4ᾳ. 811, 
844. ΕἸυδάεπι τσοὺ Ζεθοία, ἰδμαυδηι 
Ἰεῖ! σοηεεία, ἱππυΐϊυν, ΧΙΥ͂, 818, 414. 

Οἱ, φγοποῦβδι, Ἵοορυΐα ἱμδῖαν, ΑἸεσχδῃ- 
ἀγίῃο τροσὰ ἐχρ εἴν, {Π|{118, 184, 
εἰ εξρο. Οἷν. μιν. 

᾿ἰζύες, ΧΙΙ, 242. ΧΙΥ͂, 9. 
Οἴκησις χρίσεως, ἴεττα ᾿πάϊοϊο διρεεσιλο 

ἀεδιπαίδ, {Π|, 321. . 
Οἰκουμενιχός, "Π, 40. 
Οἰχοφθόρος, 11, 268. 
Οἶχτος, ΠΠ, 485, 548. ΧΙ, 291. 
Οἰἱόθεν οἷος, ξ0]5 δοοῦτ, ΧΙ, 218. 
᾿Ολθοδότειρα, ἀε ΑἸεχαπάχία, ΧΙ, 219. 
"Ὄλεθρος, Ῥετηϊοὶε5, ΠΙ, 321, εἴς. Ιάδτι 

δι). ῥγὸ ὀλέθριος, Υ͂, 198, υπὰδ πουϊ. 
πέδον ὄλεθρον, ΧΙ, 85. 

Ὀλιγαρχέω, Ὀτονὶ Ρεβῃο ἀεοίμηροσ, ΧΙ, 
148. 

Ὀλιγηπελίη,Υ, 418. Υἱ1, 68 
λιγόω, ἴῃ Ὀγάνα δἰνα ἴὼΏ διοῖυπι ΓὈ- 
ἀΐρο, Ϊ, 822. 

᾿ΟὈλοθρεύω, Υ͂, 804. 
Ὁλοκαρπεύω εἰ Ὁλοκαρπόω, ΠΙ, 868, 
., 819. 
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Ὀλοός, ἰηΐοϊ!χ, παΐθϑοῦ, υπάο ὁλοή, {Π, 
188 εἱ ὁλοώτερος, 1, 268. 

ὋὈλοόφρων, [{,| 185. ΧΙ, 268. Ιἀετὰ 
ἢς. ἀδ ρμιυιϊΐοο δυγϑεὶ, 11], 191. 

Ὀλύμπια, οογίδηλια ΟἸγπιρίδοα, ἀι 
Ρεγαδηδιγα, ΧΙΎ, 800. 

“Ὅλως, εἴα Πα. πη46 οὔτε ὅλως, οὐ- 
χέθ᾽ ὅλως, οἷς. ΠΠ, 215, 826, οἷο. 

Ὀμθριμόθυμος, ἰ, 104. ΧΙ, 108. ΧΙ, 
1600. 

"Ὄμόριμος ἦχος, ΤΥ, 114. 
“Ὅμηρος, οὔδε8) υπάθ ρῥΙγ. ὅμηρα, Υ, 

441. «- ἸΙάδαι ἤοπ. Ῥγορξς. Ἠογδογιυϑ, 
ἀε φὰο παυ]ῖὰ ργοΐαγα, {Π||419, 544. 
ΧΙ, 168, 544. 

Ὄμμα, νἱβυ5, δερεοῖυδ, ΥἹ, 28. Ἐς 
ὄμμα, ἴῃ δρεείε, ΥΠ], 110. "Ὃμ- 
ματα ῥγὸ ὀφθαλμοί, ἀδ δτῦοτὶδ δυὶ 
Ρἰαπῖες ρεϊηπὶβ, ΥἹ], 88. 

Ὁμόθεσμος, Κράογαῖιπ, Υ͂, 2θ4. 
ἐν ἀνα, αἴδπηΐθ μὲ Ὠμπρίδθ, ἴ, 
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Ὁμόσπονδος, σοποοῖβ, Υ, 238. 
Ὁμοτέρμων, δοιϊίτπυ, ΧΙΥ͂, 891. 
ὋὉμότιμος, οὐυδάοταῃ ῥγαιὶὶ ναὶ ΒομοΥ 5, 

Π|, 104. 
ὋὉμόφωνος, πηὶι5 ἰἰηρυώ, ΠῚ, 99. 
Ὀμφή, οτδλευϊυπ, Υ, 215. ΧΙ, 828. 
᾿Ὀξύστομα μερμηρίζω, ἀτιγα ναὶ δοεῦθὰ 

δΔηΐμ.0 γο ἴΔ 8, ΠΕΙῚΡ6 ΟἿ ΟΟΙΏΠ ἐβδι} 1 
δοοῖιις, Υ͂, 363. 

"Οπή, σαν 9 οουϊὶ, 1}1, 420. 
Ὀρειοθδάτης ργοὸ ὀρειδάτης, πιοῃιίνοξυ, 

Υ, 43. 
ὌὈριήλ βἰνο Οὐριήλ, υπὺ8 Οχ Δη56}}5, 

τοογίυοβ δά Ἰυάϊεϊιπι ὁχοὶϊῖαδῖ, [], 
215. Ἰάδαι ρογῖδα Οτοὶ σοηίγιηρξοῖ, 1, 
280. 

οΟρος 5βῖνα Οὖρος, τοῦϑ, υπὰθ βᾳ. οὔ- 
ρέσιν ἐν χρυσοῖς, ἀ6 ΒαΑυγ]ΟὈΐδ ρα]8- 
18 ναὶ πογιϊ5, Υ, 4360. 

᾿Ὀρφανικός ρΙῸ ὄρφανος, [[Φ 16, 27, 
4212, 

Ὃστράχινος θεός, ἀδ ἰάοϊο ΒοΙ}}:, Υ, 
494. 

Οὔλιμος ἀνήρ, ΧΙ, 221. 
Οὐλόμενος θάνατος, ΧΙ, 111. ΧΙ͂Ν, 186, 

104. 
Οὐρ Χαλδαῖον, ὕν ΟΠδαϊάμδιο, ἩθΌτιειο 

ξεηϊς οτρο, ΠΠ|,218. Υἱά. Καμάρινα. 
Οὐρανίδης, ἀς ἢδο νετο, ΥἹ, 12. 
Οὐρανιών, ἀ6 θεὸ νετο, Υ͂, 10: ἀὸ 1υ- 

ἀμὶ5, Υ, 348. 
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Οὐρανός, υπάὰδ ἀπ᾽ οὐρανόθεν, ἸΥ͂, 67, οἱ 
οὐρανόθεν πρό; ΠΠ, 256. Οὐρανός, 
ὨΟΤΩ. Ὀτορτ, δὶ, δαϊυγωὶ εἰ Τίϊδ- 
ἢ ρῥδίογ, ΠΠ], 111. 

Οὐρανόθι πρό, Υ͂, 851. 1, 261. Αἱ οὐ- 
ρανόθεν πρό, Π]Ι, 256 : νἱά. οὐρανός. 

Οὐριήλ, νἱὰς Ὄριήλ. 
Ὄφις δεινός, ἀο Νάγουο, Υ, 29. ΧΙ, 

81. --- ἀα Οοτοῦο, ΧΙ, 2364. Ιάδηὶ 
ἰῃ Βοηᾶτα ρασίααι, ἀς Μοϑε, ΧΙ, εἴ. 

Ὄχθος αἵματος, Ὗ, 817]. 
ὈΨίγονοι, Π|, 881. 
Ὀψιτέλεστος, 1, 109. 

Παγγενέτειρα γῆ οὐ γαΐα, ΠΙ, 615, 114, 
148. 

Παγγενετήρ, Παγγενέτης, Παγγενέτωρ, 
ἂς ἢδο “ρε, ἽΠ|, 501, οἱς. 

Πάγκακοι ἄνδρες, Υ͂, 14. 
Πάγχκλανστος, Υ͂, 90. 
Παΐς Θεοῦ, ἀὸ εῦρο οὶ Νἰὶο, ΥἹΙ], 

440 : εἴν. Λόγος. 
Παλλάδιον, πυπιοη Ἀοπμο ἰυ(εἰάνο, Υ11], 

48. Παλλάδιοι δόμοι, ἀ6 Ἀογῶ ραὰ- 
{π|ς κάϊρυ5, ΧΙ, 226. 

(Πάλμνρα), ῬαϊΏΥΓα, Ζυδὸ ΡεΡΡΏγ. υτὴνς 
ϑοὶϊ5, ΧΠῚ, 151 : εἶν. ᾽Οδήναϑο. 

Πάμμορος, Υ͂, θ5. 
Πάμμονσος, Υ͂, 110. 
Πάμπιστα, ΥἹΙ, 188. 
Πάμπλειστος, ΥΠ]Ι, 54. 
Πάμπλοντος, Υ, 260. 
Πάμπολις, ἀε ΒαρΡγίοῃο, Υ͂, 485. 
Πάμφνλος, δὰ οπιποβ βεπῖθβ μεσ ΠΏ 5, 

Π|,411.γΥ7,. 459. [ἴδ αα ῬΑ ρΕΥ δαὶ, 
ΠῚ, 169. Υ͂, 389 : 4υ0 56Ώδιι δεερὶι!5 
Παμφύλιοι, ἀυ δ ἴδιηδη ἰεςεῖ, 

Πανάϊστος, ρἴδηο ἀεϊοῖι5, ΠΠ|, 898, 104. 
Πανάπιστος, Υ]], 154. 
Πανάριστος, ἀε αάτϊδηο, Υ͂, 18, 49. 
Πανείχελος, 5ἰπιϊ 8 οἴλΐπο, σα Κοη. 

ΧΙΙ, 80. 
Πανέξοχος, Υ, 49. 
Πανεπίσχοπος, ἀα ὕοο, Υ, 351. 1, 152. 

Π, 117, 
Πανεπόπτης. ἀθ ἢδο, Ῥτοώπι. 4. 
Πάνθεια (ἀμ. [εςἰ.}, υγς Εὐυγορα 

ἱξηοῖα,, πἰϑδὶ Ἰεφομάυμῃ εἱϊ Πανόπεια : 
υνἱά. Πανοπεύς. 

Πανόλόδιστος, 11], 841. 
Πανοπεύς, υτὸς ῬΒοοἀΐΒ ργορο Ὠεῖρδοϑ, 
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400 836 δ:0γ}14 σεοοἴοτει, ΧΙ, 315. Οἴνγ. 
Πάνθεια. 

Παράδεισος, ἀς Ῥεδίοτυπι 5646, Ῥτούι. 
86. --- ἀα Ῥαγαάΐδο ἰοιγοδῖσὶ, ἴ, 24, 
20, 80. 

Παρθενικός, νἱφίηοω νΥἱῖα δα ἀϊοῖυ5, Π, 
48, 

Παρθένος ἁγνή, ἀπ δδῃεῖδλ Υἱγρὶπε Ἀα- 
τα, Υ111, 210, 368. 1, 359.11, 818. 
Ποιὰ ἀδ νἱγρίμεο Ομ γε σογρογα, Υ1Π], 
291. [τὰπὶ ἢρ, ἀ6 Άοπια, [Π|, 851 ( εἴν. 
θυγάτηρ εἰ κόρη). [πῖον ἀβῖγϑ Υθγὸ, 
δἰάυ5 ΥἹγρίηὶβ, Υ, δ20. 

Πάρθοι, δῶρα οὐκὶ Ῥεγϑὶβ Ἄεὐηξυεὶ, Υ, 
146, εἰς. ΧΙ, 161], εἰς, Παρθηϊς γαῖα, 

ΙΥ, 124. 
Παρθολέτης, ΧΙΥ, 45. 
Παροδίτης, ΧΙΥ͂, 88. 
Πάταρα, υτὰος [,γείαε, ογδοι]ο οἶδγὰ Αρο]- 

Ππἷ5, ΠῚ, 441. ΤΥ, 112. 
Παχύνω, υπάδ παχυνομένη, ροὶι αειτὶ εἴ, 
Υ, 106 

Παχύς, υπὰθ δυρεῖὶ. πάχιστος, ΧΙΥ͂, 
180. 

Πελασγοί, ΜΙποτὶδ Α51:6: ρορυ}} οὐχ Οο]- 
οἰ ἷ5 Β6110 οουδίφευοι, ΧΙΥ͂, 158. 

Πενθαλέον, ποττίβου, ΧΙΥ͂, 804. 
Πενιχρόμενοι ρτῸ πενιχροί, 1], 245. 
Πεντάχρονος, ἀς Ῥῃσπίος αχυϊπῖθηι ΓΕ- 

ἀευαῖο, 111, 189. 
Περιίπταμαι, υπάς περιπτήσασα ῥΙῸ πε- 

ριπτᾶσα, εὐ δες. Ϊ, 2345. 

Περίχλυστος, ΙΥ͂, 129. 
Περίχλυτος, ΧΙΥ, 210. 
Περιξεστός, ἷἵ, 215, 288. 
{Περιπάμπολον, Υ͂, 209. 
Περιπτήσασα, νἱάς περιίπταμαι. 
Περιῤῥήσσομαι ργο ἀποῤῥ. 11, 105. 
Περιῤῥίπτω ῥγο ἀποῤῥίπτω, ΧΙ, 80. 
Περιφύομαι, υπὰδ περιφῦσα ἀνάγχη, με- 

(ςο821125 υπάϊαιια ὑγροηρ, ΧΠῚ, 91, 
Πέρνοι (ἀυ}. Ἰεοῖ, δῃ μοϊϊυ5 ἾἹέρνοι 1), 
ἨΙθεγεΐ ρορυὶϊὶ, ΧΙΥ͂, 115. 

Πέρσαι, Ῥεγεα νοίθγοβ, {Π|, 159 οἱ Ρδε- 
δὼ. Νουὶ Ῥεγβι, ΥΙ, 40, 846ᾳ. ΧΙῈ, 
211, 534ᾳ. ΧΙ], 18, 88 εἴ ραβδῖπ. Οἵνρ. 
Πάρθοι. 

Πηγὴ ἀθάνατος, ἀδ ᾿αριίίετιο, ὙΠ], 815, 
ὑμᾶς δώδεκα πηγαί, ἀς ΑΡοπίο}15, Υ]11, 
241, Τρισσαὶ πηγαί, ἰῃ Ῥαγδάϊεο, Π, 
419. 

Πήμα, τιδίυπι : ἱπιογὰ. οδιιβᾶ ταδὶ, υἱ 
48 οπια, Ὗ, 230. 

ΙΝΌΕΧ 

Πινυτόφρων Θεός, ΥἹΠ], 501. 
Πιστολέτης, Βάο᾽ πὶ οσοῖδοσ, 11, 208. 
Πιστοπορθής (ἰετῖΐα Ὀγονΐ), ργῸὸ 400 ἴογ- 

1Δε96 Ἰερεπάυτι πιστοπραθής, Πάοϊδυπι 

οοείδον, 11, 181. 
Πιστώσασθαι ὄρχια, ΧΠΙ, 28. ΧΙΥ͂, 

848. 
Πιφάσκω, πιοάϊῖον, οὐπὶ δος. ἷ, 6. 
Πλάνος, τιρδηάδχ, ἴαλἰδυς, υπάα μὶ. πεουῖ. 

πλάνα, ΠΙ, 228. ΠῚ, 88 : εὐθεῖ. πλά- 
γον, οὐτόσοα, {Π]|, 548. 

Πλατύνωτος γαῖα, ΥΠΠ, 11. 
Πλατυπόρφνρος, ἀε ἰδιϊεἰανίο, ΥἹ11, 18. 
ΠΠηγάς, ἴαἰχ, 221. 
Πνεῦμα, ϑρίτιυδ δαπεῖι., Ῥγοατ. ὅ. 

ΥἹΙ, 1.01}, 61, 69. Ιπἰοτγάτπ οὔτ ΕἸ] ἸῸ 
οοπἤιδυβ οὐτόσα δυάδιοο, υἱ Ρτοαστ. 

ἴοα. διργα οεἶϊ. 6 ἀϊνίπο οομδι]ο, {Π], 
101. 6 ἀϊνίῃα ἱπδρίταϊίοας, ΙΥ̓́, 46, 
181. θὲ δηΐτμδα υμδηδ, Ῥγουπι. 18. 

Ποθέω, ευρίο, ἀϊ]Προ, υπάς πεποθημένος, 
ἀϊοοῖας, Κ΄, 260, 261, 396, 426. ΥἹΙ!, 
429. . 

Ποθή, ἀϊ!εεῖίο, το]αρῖα5, 1, 264. 6 θεὶ 
γοϊυηίαϊς ( ἀν}. ἰοοῖϊ.}, Υ, 822. 

Πόθος, εὐρίάϊ85, ἀεπἀεγίυτα, υηάς πό- 
θον ἄγειν νεὶ ἔχειν εἴς τινα νεὶ εἴς τι 
νοὶ ἐπί τινι, Υ, 488. 11, 112. [Υ̓́ὉἉωῳ.33. 

Ποιχιλόμητις, ΠΠ], 211. ΧΙ, 251. 
Ποιχίλος, τηρηῖα ᾿π5140}}}5, 1, 6 
Ποιμαίνω, φ. ρτοουτο, ΠΠ, 642. 
Ποιμήν, ἢξς. εὐδῖοδ εἰν δ115, ΧΙΥ͂, 842. 
Πολεμόκλονος ἦχος, ἀθ τὰ}, Υ, 2352. 

 Πολίπορθος εἱ Πτολίπορθος, {Π, 415. 
ΧΙΠ, 140. 

Πολναίματος, Υ, 461. 
Πολναῦλαξ Αἴγνπτος, [Υ̓́, 12. 
Πολυδάρθαρος, 111], 520. 
Πολνδείματος, Υ, 95. 
Πολυδειράς, πηι} 115 ΠΟΥΤΟΏ5. ᾿υ 19 56 

σ0111ρι5, ΧΠΙῚ, 39. 
Πολύδροσος γαΐα, ἴξῦΓᾶ 5δηριυιϊῃ!β ΓΟΓῸ 

Ρεγίυβα, ΠΠ|, 822. 

Πολύεδρος ἀνάκτων δουλοσύνη, βεγνϊϊυα 
80} ταῦ 5 τορίρυα, ΧΙΥ͂, 810. 

Πολύζνυγος, δτΑΥ υρο 5ιυράϊιυ», ΧΙΠ, 
91. 

Πολνήλατος, υπάθ ΡῈΓ τρεῖδῃ!. πολυ- 
ἥλατι χαλχῷ, Ὗ, 211. 

Πολνήσυχος, ΧΙΥ͂, 4332. 
Πολυθρέμμων, ἴεγαχ, ἔεγ}}15, ΥἹΙ, 80. 
Πολύϑρηνος, Υ]Π|, 289. 
Πολύχμητος σίδηρος, {Π|, 292. 
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Πολύχρανος, πιο ρ5, (6 γορυθ]ῖοᾶ 
Βοπιδηα, ΠΠ|, 116. 

Πολυμηλής δει Πολυμμηλής, ονίδθιυ8 
δυυπάδης, ΧΙ, 219. 

Πολύμορφος πόλος, οξίυπι, οΟη516}}8- 
ἴα, ΗΠ], 88. 

Πολνπάμων, ἰοσυρίες, ΗΠ, 848. 
᾿ Πολνπάνσοφος, 1], 1. 
Πολυσπερής, ΠΠ, 416. ΧΙ, 1. 
Πολύστικτοι Βρεττανοί, ΧΙ, 180. 
Ποντοπορέω, 1], 210. 
Ποντοπόρος ὄλεθρος, ΡΘΙΏΪΟΙ68 τρδτὶ 

δάνεοϊα, ΠΠ|, 452. 
Ποσιδεῖον φῬτὸ ποσειδεῖον, Νερίυπ!ι ἰθηι- 

Ρίυω, ΠΠ, 406, δ'ἰουϊ Ποσιδῶν ρτῸ 
Ποσειδῶν, Υ, 156. 

Ποταμός, βΒιυιπιδῃ ἱξποιπὶ ρα συοὰ Βο- 
ταῖηθα Ἰυἀϊοδηαϊ ἐγα)οϊεηίυτ, {Π,204, 
2568, 29θ. 

Ποτὸν ἡδύ, Π|, 145. 
Πρεσδύτεροι, ργεςυγιετὶ, 11,265, οἱ δα). 

ΙΠ, 2605. υσῖα φυο8 ἀϊδοοηὶ οο]]ο- 
οδηῖυν : Υνἱά. διήχονες. 

Πρηΐσσω (ἰπυβ. ὕΥο πράσσω), υπὰδ 
πρηΐξασαν (νεῖ. ἰ6εοἰ,}, 11, 846. 

Πρηνηδόν, Υ, 398. ᾿ 
Προκίων (45. ἰεεϊ.} ΙΧ, 288. 
Προμάντιον, ργεαάϊοῖϊο, 1], 221. 
Προσγίνομαι, 5δδἢδυ ἀζεᾶῃο, Ργεῖ. που. 

Ρᾶρ. 12, 1. 7. 
Πρόσχλιμα, δυϊΐπιὶ ργορεπεο, ΥΠΠ, 298. 
Πρόσκομμα, οδυιδὰ δοδπάαὶ!, 11}, 246. 
Προσλαλιή, 1, 21. 
Προσοχθίζω, ἱπδυϊῖο, οὐπὰ ἀδῖ. {Π|, 212. 
Προφερέστερος, ργεδίδῃδ, Ϊ, δ8. 
Προφέριστος, ρῥγαϑιδῃιἰδδίη,ι5, {Π|,118. 

Προφῆται, ἀδ Ῥτορδεῖ!9 ἡυάδπκογυμι, ΠΙ, 
582, εἷς. Εαϊδὶ ργορβεῖς, 11, 166, 58. 
ΥἹΙἜΙ, 182, 544. 

Προφῆτις μεγάλοιο Θεοῦ, ϑιδγὶϊα ἀκ 56 
ρ88, {Π]|, 811. 

Προφρονέως, δαᾶν. 1, 208, 250. 

Προχάρισμα, Υ͂, 380. 
Προχοαὶ ᾿Ιορδάνου, Υ͂Ι, 4. ΥἹ!, 61. 
Πρύτανις πάντων Θεός, Υ͂, 2168, 498. 
(Πτολεμαΐοι), δοτιπὶ [αἴα,, ΧΙ, 226, 544. 

280, 844ᾳ. 248, 544. δερίϊπιυδ δΟΓΌΤΩ, 
1Π, 192, «ᾳ. 608, ΤΠ, 814, 54ᾳᾳ. ὕ}- 
εἰ (ΟἸεοραῖτα, ΧΙ, 246, 54ᾳ. 282, 
564. Οἵτ. εἰ ΧΙΥ͂, 199, 544. 

Πτολίεθρα Καίσαρος, νἱά. Καῖσαρ. 
Πτολίπορθος, νἱὰ πολίπορθος. 
Πνθών, υ1]}}5 αι! ἀϊοα, Ὠοἰρὶν νἹἱά εἰ !ςοῖ, 
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40ο 86 5,0 γ}14 οοπίοτει, ΧΙ, 815. --- 
ἂς Μειαρίάϊα ογδουϊο, Υ͂, 18]. 

Πύλαι μαχάρων, ρμοτγίεε 4:ο]ΠἸςοἰὶ ἔοτῖυ- 
πδῖβ τερίοηΐς, {Π| 169. --- Ἀΐδαο, 
Π1,.229. ΥἹΙ͂, 226. Πύλη ζωῆς, Πρ. 
ΠΠ, 1δ0. 

Πῦρ, ἀε ἀδηηπαίοτυπι ϑυρρί!εῖο, Ῥτοστα. 
48. 11, 292, οἷο. [ἰ6π|ὶ ἀς 'ξῃς ργολα- 
ἰοτῖο, 11, 258, 5844ᾳ. Υ1ΠΠ|, 411], 54. 
Ἰισπὶ δρογιϊβϑηθ ἀδ ἱζηθ ρυγξαϊοτίο, 
ΥΙ1, 151. 

Πυρά, τορι, ΥἹΠ, 495 : ἰαϊεγάυπι, ΡΓῸ 
πῦρ, ἱξηΐ5, ἿἼΙ, 84. 

Πύραμος, ΑἸ]εία ἤυνιυς, ΙΥ, 91. ΧΙ, 
51, 188. 

Πνρίκαυστος, ΧΙΥ͂, 208. 
Πνριλαμπής, 1, 12. 

Πυροί, ἔγτυμηεηία, ΧΙΥ͂, 215. 
Πυροφεγγής (ἃ ροϊϊιι8. πυριφεγγής}), 

. ΥΠ], 4858, 
Πυρσός, ἀδ ᾿δῇ ὨΔΥΙΡι15 νυἱδῦ] Ππι|0ῃ- 

εἰταηῖο, ΥἹ], 100. [ἰοπὶ ἀθ 'ξῃο γεδβονὶ 
τιοηιίβ, ΙΥ, 181. [τ6 πὰ ἀδ [α!ηληα δαὺ 

ἔυϊχυτο, ΥΠΠ, 482. 

Πῶμα, ορετουϊαπι ἀγοθ Νόει, ἱ, 214, 
4288. δδιι6ὶ ῥ͵ΓῸ πόμα εεὺ ποτόν, ρο- 
οὐυΐϊυαι, ΥἹ, 25. 

Πωτάομαι, 1, 208. 

Πωτήεις, 1, 249. 

Ῥαμφή ρῥῖὸ ῥομφαία, Υ, 242. 
Ῥαφαήλ, υπιιδ εχ δηροὶ 5 τηογίυοθ δὰ 
)υάϊεΐυχ ἐχοϊῖαῦῖι, Π, 215. 

“Ῥέη δοὺ ’Ρείη, ΤΙϊαηλθυ.5 τοσοῦ ς 184 }5 
ΟΡΟΣσδαὶ ἀδὶ, ΠΠ, 122. δπποπεὰ κ'- 
εοϊϊ, 11], 186, οἱ δονδι δονίβαυε ἔγα- 
ἴγο5, ΠῚ, (88. [πη ΡΒγυρίδηΣ δυϊυρὶϊ, 
Υ, 180. Ροκῖετὶ ε)υ5 ΡΆγγροθ, ΠΠ|,402, 
οἱ Βοπιδηὶ, ΥΠ1|, 45. 

“Ῥινός, υπάδ ρ!]. ῥινά, ΥἹἱ], 184. 
“Ῥίος βου 'Ῥιόν, ῬΓΙΟΓΟ πγ8]6 ρῥτοάυοῖα, 

ΧΙΥ͂, 218. 
“Ῥόδος, Ἀμοάυβ ἱἰπδαϊα, τι} 1186 Π18]}5 

ἀεοειϊπαῖα, 111, 4.44, 444. Υ̓͂, 101. ΥἹἱ], 
1, 534ᾳᾳ. ΥΠΠ, 160. Αἰουδὶ οὐαὶ Τα- 
Ὠθάο Ἴσοπίυβλ, {Π], 486. 

'Ῥύμη, υμάς ἔσται Ρώμη ῥύμη, [Π], 
864. 11, 165. 

Ῥύσις ὠκεανοῦ, [, 315. 
“Ῥωγὰς χθονίη, ΧΙΥ͂, 180. 
Ῥώμη (ρτῸ 408 δξδρθ6 Ἰταλίη γεὶ Ἶτα- 

λὶς γῇ), ταυϊι5 ργοδτὶ εἴ ογιοϊνυΣ 



ἀἱχά 

δχαριϊαῖυΣ ἃ δ: Β.}1ῖδ Ῥαβθὶπὶ ΡῈΓ 
ΟΣΏΠ65 [{ΡΓῸ5, δε ργββοσία Εἰ τὶ5 Π], 
5 8, οἱ ὖῦ, εἴ ΥΗΙ, αὶ 1. 

Σαῤδαώθ, Ὠεὶ οορηποιιθη, Ϊ, 404, 316. 
Π,.240, ΧΙ], 182. 

Σάμορνος (ρτὸ 4ὺ0 πι|8]Ὲ Λυχοῦργος), 
Ροτῖιι5 ἔρδεβι, Υ, 305. 

Σανιήλ, ὕ808 εχ Δηρ6}15 τηογΐῃοϑ5 δά Ϊ1:- 
ἀϊεῖυπι ἐχοϊαρὶϊ, Π, 215. 

Σαρδόνιον μείδημα, Ϊ, 182. 
Σαταναῖΐοι ([]5. Ἰεςϊ.), νἱά, Σεληναῖοι. 
Σατρᾶπαι, ΧΙ, 84, 188. 
Σέδας ἀπάς σέδας ἔχω ῥγο σεδάζω, ΥἹ], 

92. ΠΠ|, 550. 
Σεδάσματα, ΥΠΠ]|, 51. 
Σεόῤασμοί, ΥἹ], 14. 
Σεδασμοσύνη, ΥἹ!, 18. 
Σεδαστηνοί, εἶνε ϑερθδβί βοὰ ϑαριάνία, 

ΠΠ, θ8. 
Σεῖο, Ἰηϊοζάυμι ργὸ σοί, Ὗ, 394, 8396. 
11, 182. 

Σειρῆνες χλαύσονται, Ὗ, 456. 

ΙΝΌΕΧ 

Σχύδξαλον πολέμον, ΥἹ!, δ8. ΧΙῪ) 185. 
Σχύλευμα πολέμον, ΧΙ, 886. ᾿ 
Σμαραγέω, εὐπι δος. ΠῚ, 448. 
Σοδομῖτις (ἀνθ. ἰεοῖ. δὴ ῥσγὸ Σολυμῖ- 
τις}, Υἱά. Σόλυμοι. 

(Σολομών᾽, ἀξ εὐὐυ5 ἱπηροτῖο βυῖτα 406- 
ἄδτὰ ᾿ἰυἀδῖοα Δαν ̓ ο:6 Ἰδοίδηπτυν, ΠΙ, 
161, 444ᾳ. ΧΙ, 80 οἱ 81, 544ᾳ. Ναὸς 
Σολομώνιος, {Π|, 214, Ργο 40 εἰΐογα 
βγεῖ «άε5, ΠΠ| 290, 544ᾳ. ἀθ 48 
τυ ἴα ἴῃ 5: ὈΥ]}1ηἰς : νἹἃ. ναός. 

Σόλυμοι, ἀδ δυάεοῖδ εἰν Η]ΘΥΟδο  γτη118-- 
Ὠἶ5, ἸΥ̓͂, 126, υπὰδ γή Σολυμῖτις (Δ. 
Ιεεῖ.), διάερα, ΥἹ, 21. 

Σπάρτη βίον, ποττηᾶ νἱῖε, ΠΙ, 45. 
Σταυρός, βδπεῖα Οταχ, εὐ)υ5 ἰαπάδιϊο, 

Ὑ], 216, 44. 244, 544. Ν 
.ι, Στάχυς, δρῖοα, 86365, Ὗ, 214. --- δρίοδ 

ΔΓ 8εὶὶ υδ᾽ογίδπα (αἰ ιοα, οδάθ 
ᾳυξ βοτάνη ΡΎΙΠΙ, 105. 

Στεφάνωμα οὐράνιον, ἀδ δ5ιτγῖ5,[, 218. 

Στοιχεῖα τὰ κόσμου, ΥΠΠ|, 881. ΠΙ, 106. 
ΠΠ, 80. 

Στόλοι, Αροδίοὶ!, ἴ, 885. 
Σεισίχθων, ἀε. Νερίυπο, ΠΙ, 405. --- ἀαδ Στύγιος, υπ4θ Στυγίη γέννα, ἀ6 οί πηδ 

ΨΟΙῸ το, Ϊ, 181.1], 16. 
Σέλας πυρός, ἀγάον ἤαπηπιδ, Ργοίθ. 

81. ᾿ 
Σεληναΐοι (δὲ οθάά, τηα]6, Σαταναϊοι), 

δε δι θη 565 86 Τίρτα, ΧΙΠ, 56. ὕτΡ8 
δογυῃ Σεληναίης ἄστυ, η ἀε8 
880, ΧΠΙ, 96. 

(Σελινοῦς), υτὸϑς ΟἸ]!ολα, υδὶ Τγαεϊδπυς 
ἀἴεπι ΟὈΣἱτ. ἃ δε πο εἶνε δρὶο δῖα ἀ1.- 
ἴα : υνἱά, Νεμείη. 

Σέραπις, ου)υδ τειρ] πὶ ἀνεγιεῖαν, Υ͂, 

486, 5η4. 
Σηχός, ᾿ορὶππι, οἴΐδαι νοσὶ Ὁ εὶ, Π], 

266, 281, 665. 
Σίδυλλα 1ρ88 566 ἰιος 8110 Ὠοζηΐης τοῖα 

ΠΠ, 814. ΤΥ, 22. 
Σιτοδοτέω, ἀϊοτο τυπιοεπῖο, ΧΙ, 27. 
Σιτομετρέω, ἃ]εγΓ6 ἴγυμπιδηῖο ἀθιηθΏ50, 

ΧΙΠ, 48. 
Σιών, δίοῃ δ6ιι 7εγυβα θη, 11], 324, οἷς. 

ου͵υ εἶνε Σόλυμοι, ΙΥ͂, 115 εἱ 126. 
Μυ]ιὰ ἀδ 11} ἴῃ δ᾽ γ}}1η15. 

Σχήπτω, [υϊξαγε δαὶ [ὈἸπιῖηθ ἰδῆρο, 
ΧΙΥ, 88. 

Σχολιός, ἀς Οἰραπῆρι, 1, 1324..-- (6 
Μαβδαρει5, ΧΙΎ, 115. 

Σκόλοπες, Ξρίῃε, Ὑεργοβ, Ργοσμι. 2δ. 
Σκοτόμαινα, ἢοχ Οὔβουγα, Ὗ, 419. 

ἱηξογοσιη,, ᾿Υ͂, 188. 
Συλέω Ιάοπὶ φυοὰ σνλάω, Ῥτοιπι. 62. 
Σύμδονλος τῷ Πατρί, ἀς γεγρο τοῖο 70, 

ΥΙΠ, 441. 
Συμμάρπτω, ΧΙΥ͂, 204. 
Συμπαθέοντες, σΟΙΆΤΒΟΓΒΗϊ68, ΧΙ, 58 
Συμφθάνω, δϑϑεαυοῦ, οὔπὶ ἀαὶ, ταί. 

Αποῃ. ρδᾷ. 20, 11η. 12. 
Συμφράζομαι, οοπιτηιπίοο, 1, 805. 
Συναίρεσις, ἔγυσυπι ςΟἸ]Θοἴο, πιεδϑίβ, Π, 

108. 
Συρίά 56ὺ Συρίη, ἱπιογάυπι οὐπι Αϑογτὶδ 

οοπΐιεα, ὙΠ], 684, εἴ εὐπὶ ῬΒαπίοε, 
ΙΥ͂, 125. [πὶ 518}}}. τηιστπογαῖα ρϑ55ϊπι. 

Σύριγμα ὑτὸ σύριγξ, Υ1Π|, 416. 
Συῤῥήσσω, σομουγῖο, σΟΆΠΙρο, πουϊΓγο 

56ηϑιι,, Ὗ1Π|, 840. ΠΠ, 201. 
Σφαιρώματα, λι οεἰοβδῖθβ, [Π], 88. 

ΧΙΠ, 69. 
Σφιγκτὰ τρόπαια, ΧΙ], 106. 
Σχισμαὶ πετρῶν, ΠΠ, 601. 

“Σωτήρ,, ἀε Πεο 5ετυδαίογο, ὟΠ]|, 210, 
250. ΠῚ, 856. 1, 18,152, 161. 

Τάρταρος εἴ ἴῃ ρΙ. Τάρταρα, ἰπβτηδ παυη- 
αὶ πιπἀδπιοηῖδ, 1, 10, 119 : 1ἴδπι, υδὲ 
8δ0ἴ65 ρυμυπῖυν, Π, 803. ΙΥ̓͂, 185. 



ΒΕΆΌΜ ΕΤ ΝΕΒΒΟΒΌΜΝ. 

Ταῦροι, Ταυνὶ ἀϊ8 ἱποοία, Υ,, 182. 
Τέγγω, υμῶὸ πυρὶ τεγγόμενον, ἰποοπί 

δυπι, Ὗ, 398. 
Τέμενος Θεοῦ, ἀο ἰετρίο Ηϊεν. Υ, 401. 
Τένεδος (αΪ5. ἰεςῖ.), τρδὶο εἴτ ἈΒοάο 

εοπίυδα, Π|, 486. 
ἘΠΘΕΙΕ (ἀν. Ιοοϊ.}, νὴ φγριὶ, Υ͂, 

194. 
Τέρας, υπάο Ρ]. τέρα, ΥἹ1, 24. 
Τερπικέραννος, ἀο ἢεο, Υ͂, 62. 
Τετραγράμματος Ἀδάμ, Π, 24. 
Τετρασύλλαδος Θεός, Ϊ, 141. 
Τηθύς, Το ]δ, τογυῶλ δῖον, βαὺ ἢξ. 

ἴεγτα, ΠΠ], 22. 
Τηχεδανὸς θάνατος (υδὲ τ8]6 οἰΐπὶ 

θηλεδανός), τὴοῦὰ ἰϑηῖα, ΧΙΥ͂, 104. 

Τηλεθόωσα ἀρχή, ἀ6 Ποτεηῖς Ἀοπλδ 1ῃ)- 
Ρεσίο, ΥἼΠ], 143. 

Τιϑήνη θηρῶν, ἴογΓὰ ἔογατυπι δἰ ἰγίχ, ΠῚ, 
4θ9. 

Τιτάν, ἰῃ βζεη. Τιτᾶνος φεὰ βωρίυ5 Τι- 
τῆνος, Τιϊιδὴ, ὕὑπι5 ὁ δαϊυγηὶ ἔγαιγὶ- 
θυε, ΠΠ1, 110, 121, εἰς. Τίϊιδηυ εἰ 
ϑαϊυτηὶ εἰ ΝΙΝ Βιϑοσῖδ ὨΔΤ- 
ταῖυγ, {ΠΟ 110,. 944. 

Τοϊοδάτης (ἀυ}. ἰοοῖ.}, ΧΠΙ, 169. 
Ἰοξοθόλος, ΧΙ, 209. 
(Τραϊανός), Ἀοπμ ἱπιρεγαῖου, Υ͂, 4, 

1464ᾳ. ΧΙ, 141, 944. : δι'υα Ἰοηξα ροϑῖ 
᾿]υπὶ (ὈεείυΣ ΤΓα)Δηυ), ΧΙΠ, 81, 55. 

Τρανλίζω, ἀδ ανίδυς, Ῥτοαπι. 41. 
Τρεῖς ἄρξουσι, ἀς Απιοπίηἰδ, Ὗ, δΊ. 

ΥΠΙ, θὅ. 
Τρίδαλλοι, ζοπδ Ευγτορα ὕδγθασγα, ΧΙ, 

10. -α ΑἸΐὰ ππᾶὶα εχ ἸὨορία δά- 
νροῖδ, Ὗ, 503. 

Τρίκχκη, υτὸε ΤὨΘεδΑ] 8, ΧΙΥ͂, 211. 
Τρισμακάριστος,͵, ΥΠΠ, 164. 
Τροφός, πυϊγίχ, ΧΙ], 43. -- ἰπτοτάυπι 

δἰυμηα, Υ, 10. 
Τροχὸς πύρινος, 1], 296. Τροχὸς ἄξο- 

νος, ἀδ ὅχὸ ομὶὶΐ, 1, 81. Βίοτος τρο- 
χός, Βᾳ. νἱῖα τοῖκ αδῖ, ΠΠ, 81. 

Τροίη ( αἰΐδε "Ἴλιον), υδὶ Ὀ611υπὶ ΤΓο͵δ- 
ππι, ΠῚ, 414, δ4ᾳ. Χ, 122, 144. ἃ} 
Ησουλοτγο οοἸεθταΐιυμι, ΠΙ, 428, 444. [ἡ- 
ἀε Τρωϊχὸν ἄρμα, ουγτγι5 Ττοΐδηιι, 
ἂς. ἀς Βοπιδηὶ ἱπιρευῦὶ! δοάς, Ὗ11|, 1564. 

Τύπανον ῥγτὸ τύμπανον, Υ̓Ἱ]Ϊ, δ4. 
ἸΤυποειδής, ἀα ρἱοἴυΓδ ἰΟΓΙ 88 ΓΕΓΌ) 6Χ- 

Ργπβθηῖο, 1], 689. 

ἀλὺ 

Ὑγρόχομος, ἀ6 ἤπνίο, ΧΙΥ͂, 144. 
Υἱωνός (ἀυ}. ἰοεῖ,), περοι, ΧΙ, 48, υπάς 

νϊωνοί, ροϑετγὶ, {Π|,899. ΧΙ, 86,700. 
Ὕλαγμα χάλχειον, ΟἸΔΏΡΟΥ ΘΓ} δ6ὶ: ἴι- 

μω, 11,481. 
Ὑλότομος οἶκος, ἀ6 ἀτοὰ Νοοιιϊ, {Π|, 

824. 
Ὕμνος, ἀς δυδαωοτιιπ) Ὠγτηηΐδ, {Π|, 246, 

295, 806, 489.Υ̓́, δ8, 289. 
Ὑπείροχος αἰδώς, ρυάον Ἔἐρτερίυε, 1, 90. 
Ὑπερηνορέω, ΧΙΥ͂, 116. 
Ὑπερχλονέω, δυρπιοῖχο, ΓΥ̓͂, 129. 
Ὑπέρχτησις πολέμοιο, ἴδηυς δ6}}}, ἰὰ 

εεἴ, φυοά Ρ6}10 δοαιϊγίτυν, ΙΥ͂, 118. 
Ὑπερσταχύω, ἰυχυγὶο, ἀρυπάο, Ϊ, 298. 
Ὑπερφίαλος, 1, 105. ΧΙΠῚ, 81, 871. 
Ὑπόδουλοι ῥτο δοῦλοι, ΧΙ, 180. 
Ὑποχείριος, ΧΙᾺῚ, 180. 

Ὑψαύχην ταῦρος, ΧΠῚ, 158. 
Ὑψικάρηνον ὄρος, ΙΥ͂, 18. 
ὙψΨιχέραυνος, 880]. ἀο δο, Ὗ, 301. 
ὙΨίκομος, Α11}58 δ.}}ν15 ἐοχηδίυξ, ἀδ 

πιοηῖο, ΥἹΠ1, 160. 

ὙψΨιμέδων Θεός, 1, 841. ΠῚ, 810. 
Ὑψιίπνλος, ΧΙΡ, 41, 45. ΧΙ͂Υ͂, 219. 
Ὕψιστος, 80}. ἀ6 Ὦεο, [, 200 εἰ 5δρα. 
Ὑψίτμητος, ἀ6 υτῇδ ἰῃ δ΄ 'ἴο τηοηῖς εἰϊδ, 

ΧΙΥ͂, 211. 
Ὑψώματα βοννῶν, ΥἼΠ, 284. 

Φάλχη, ανὶδ ἱξηοῖω ποπιθη, ΧΙΥ͂, 2100. 
,, Φαντασίαι κόσμον, ΥἹἴ, 408. 
Φάος, υὑπάς ρμὲῦ πῃοῖδρὶ. φαΐ, Ῥγοστα. 

18, 80. ΠῚ, 494.1, 848. 
Φαρμαχίς, 11, 284. 
Φαρμαχός, 1, 284. ΗΙ, 225. 
Φερέσδιος, ΠΠΠ{ 401. 

Φθάνω, υπάς φθάμενος ἀνάγχην, νἱἴδι}8 
ποοοσδοϊϊδίοτ, ΧΙ], 97. ᾿Ν 

Φθίνω, υπάδ ραβδῖνο δϑπβ φθεῖται, {Π], 
400. Φθίμενοι, πιοτιαἱ, 111, 121,81 

Φθισήνορες ἁγίων ἀνδρῶν͵, οσεΐϑογος 
᾿ ΒοΒύη δι βαῃοίοτυπι, 1], 3268. 
Φθίσις ἐν πολέμῳ, Υ͂, 318. 
Φθοραὶ ἀνθρώπων, 1], 9. 

Φιλέω, ἀκ ἀπιοτα Ὠεὶ ογζὰ ποπιῖποὶ, ᾿1], 
Ἴ11.1, 12. - ἄς Ποιιϊπυϊ Δπιοῖα 
εἴα δύ, ΥἼ11, 4838. ᾿ 

Φιλιππαῖοι, ΡὮΠΙΡΡΙ,, πυμιὶ ἃ τορε Ρἢιΐ- 
Ἰΐρρο ἀϊειὶ, Ργιαῖ, Αποῦγπι. ραβ. 6. 

Φιλιππόπολις, Αταρία, Υνἱὰ. Βόσρά. 



. ἅ16 

, Φιλοθρέμμων ὕλη, τοδίετα δὰ ἱφηδαι 
αἰοπάυπι, Υ, 394. 

Φιλοχοιρανίη, ἌΠΙΟΥ τερπαπαϊ, ΧΙΥ͂, 4. 
Φιλοπόρφυρος, ρΡυγρυγξ δεὺ τεβπὶ οὐ- 

Ρἰάυ», ΧΠῚ, 21. 
Φλογέουσα (ἀυν. ἰεεῖ. δῃ ροϊϊιι φλο- 

γόεσσαϑ), ΠῚ, 12. 
Φοινίχη, Ῥηαηϊοα ρῥγονϊηοίΐα, Π]Ι, 

168, εἴς. ἱπιεγάυχῃ οὑπὶ για ο0Π- 
ἔυδ,, ἱπιογάυμι οἴ οὐὐὦ 7υάδδ, 
ΧΙ, 102, 108, εἰς. 

Φοῖνιξ εοὺ Φοίνιξ, ΡΠ απίοοδ ἰποοϊα, ΠῚ, 
591, εἴς. --- Ῥμαηὶχ ἂνὶβ, Υ1Π|, 189. 

Φόρτος, ἀδ πδνυὶδ οπορα, Υ1Π], 848. 
Φορτοφορέω, ἀδ του]τεγα ργαριδηῖθ, 1, 

190. , 
Φράζω δεὺ Φράζομαι, ἀδ σομδυ! 10.185 

ογδουΐυπι, ΧΙΥ͂, 218, δ80Ί. ; 
Φράσσω, υπάε στόμα ἔφραξαν, ο5 οὉ- 

τυγανετυηῖ, Υ111, 420. 
Φρενούλάδος αὐδή, ΥἼΠ, 115. 

Φρυγία, ῥγίπιδ ἀϊ]ανῖο εἰπεγροὶ, Υ11, 12, 
544. 1, 196, 544. ΙΔο]οἸ αἰτία τορετι εἶχ, 
ΥΙ,, 18, εἴς, ϑρο ἰῴθο ϑιΌ.} ἀϊτ15 
εχδρὶϊαῖα, {Π|, 614, εἴς. 

Φυράω, υπὲε αἴματι χθόνα φυρ. ΥἹ], 41. 
Φύρω, υπάδ φνρόμενοι πολέμῳ πρὸς αὖ- 

τούς (Ιὰ εβῖἴ, πρὸς ἀλλήλους, ΠῚ, 585. 
Φυσάω πόλεμον, Ἀε ]υτὰ δρίτο, Υ, 29. 
( Φωκυλίδης), ῬὨοοΥ 65 ροεῖδ, ου}8 
ταῦ νογϑὺβ, ΠΠ, 66 --- [48,, εἴ 4}}] 
Ρϑδδῖτα, ΠΠ, 84, 44. 1Π, 285, 594) 
680, 642, εἰς. 

Φωστῆρες, ἰυπιϊηαγία, δδῖγα, 111, 841. 
1, 186, 200. Π], 88. ---- Εἰς. Ἰυχ ᾿πῦ- 
ΤᾺ 18 86 δῖ 08 Δ]]τοςπη5, Ὗ1Π, 280.. 

Φωτίζω, ὈαρίΪΖο, 580 γ15 ἴἰῃρο ἔομπῖὶ- 
μι, ΥΠΙ, 211, 241. 1, 889. 

Χαλδαῖοι, Υ͂, 489. 1Π|,218, 8ᾳ. 221, 
Χαλχοχορυστής, ΧΙ, 291. 
Χάος Ταρτάροον, Υ{1], 241. 
Χάρις, ἀε ξταιϊα ἀϊνίμα,, [Υ͂, 46 εἰ 188. 

- ἀε τόρηο ἀϊνίηο, ΥΠΠ1|, 195. Ταύ- 
τὴν ἔγνως ἐν χαρίτεσσιν, ἰδης, θευ, 
ἴῃ ξτγαιϊϊα Βαρυϊοι!, Υ͂, 829. 

Χάρισμα, ΤΙ, δ4, 

Χάρμα, ΠῚ, 341. Υ͂, 309. ΥΠ], 469. 
Χάρμη, ΠῚ, 619. 

Χαροπός, υηάς χαροποῖο θαλάσσης, ΠΠ], 
228. 

Χείμαῤῥος ποταμοῦ, ΧΙ], 58. 

ΙΝΌΕΧ 

Χειρότερος ὑτῸ χείρων, 1, 120. 
Χέρσος, 5.6 11}15 ναὶ ἀδδοσῖυβ, Υ1Π, 223. 

Χέρσος ἄρονρα, 1], 11, νεὶ 4050]. χέρ- 
σος, ἴοττα, 11], 98. 

Χερονδίμ, ἴῃ κἴῃφ. πουῖτο, ΠΙ, 1. 
Χηρεύω, ἀπ εἰοιπεμιίε κεβτερδιῖδ, Υ̓ἼΠ], 

206. ΠΠ, 81. --- ἀ6 Βοπιὰ νἱάυδ ἰδοῖδ, 

ΧΙ, 221. 
“Χήρη δεὺ χήρα, νἱάυα, ΒΕ. ἀε Ἀμοάο, 

ΥἹΙ,, 8 --- ἠ6 Ἀοπιδ, Ὗ, 168. --- ἀδ 
Τα] ἰογα οὐδὶ ἱπιρογαῖυγα,, υἱά. ἱλαρά 
εἴ θηλυτέρη. 

Χηροσύνη, ΧΙ, 201. 
Χίμαρος, ςΔ06}16, εὐπὶ ταοάΐα ῥτοάυοῖα, 
|, 141. 

Χλιδανός, ΠΠ|, 8566. Υ1Π], 50.. 
Χνοῦς, ρυϊνὶδ, εἰηΐ5, ΥΠ]|Ι, 15. 
Χοῖχός, 6 ἴεγγὰ δοῖυ5, 11, 446. 
Χόλος, ἀε ἱγὰ θεῖ, Χ1Π, 108 οἱ μᾶ55); 

εἰίαπι (ἀν. [εεϊ.}, Υ, 322; εἴἴδ 8Ὁ- 
801. Υ͂, 812. 

Χόνδρος λιθάνον, ΥἹ], 11. 
Χορεΐαι ἄστρων, ΥἼΠΠ, 282. 
Χορηγητήρ, 1], 90... 
Χορὸς ἄστρων, ΥΤΠ, 451. 1, 140. 
Χρειστός μτὸ Χριστός, Υ1Π|, 216, 288 : 

νἱὰ. Ἰησοῦς. : 

Χρησμηγόρος, ἀ6 δὲ0γ114, ΙΥ̓͂, (. 
Χρησμοί, ἀς 1μδὶ8 ογδου 8 ΘΙὈΥ 1 η15, 

Υ, δ8. ᾿ 
Χρησμῳδός, ΧΙ, 311,.321. 
(Χριστιανοί), Ομ γιδιϊαπὶ ἡοο δετλαὶ ἰηάϊ- 

οδῖϊ, δ θο δουγα χυϊάδι, ΙΥ͂, 24, 8η4.; 
δροσῖο υεσο, Ὑ1Π|, 484, δ4ᾳ, 1, 3828, 

8644. 
Χριστός δε Χρειστός, Υ11], 216, 225, 

εἰ οἷν. Ἰησοῦς. 
Χρυδήεις πόλος, ἀθ οπἷο, ἰδηχυδπι ἀϊ- 
νη βεάρ, Ργτοσ. θ3. 

Χρνσόθρονος, ἀ6 ΒαΑΡγ]οῃο, Υ, 488. 
Χρυσοπέδιλος, ἀς Βαλγίοης, ὟΥ, 438. 
Χωνεύω ἐν πυρί, Πδπιηι!5 οΘοηοοαυο δ6ὰ 

ἐοδυο, Ὗ, 84. Υ111, 412. 11, 218. 
ΠῚ, 81... 

Χώννυμι, υπάε χωσάμενας, ρᾶδϑῖνο δε;δα 
ρτο χωσθείς, Υ͂, 819. 

Χῶρος ἀθάνατος, ἀα Ραγδάΐ5ο, ], 51. 

Ψαλμοὶ μειλίχιοι, Υ1Π, 499. 
Ψηφίζομαι, ραββῖνο δεῆϑυ, ΧΙΠ, ἀ1. 

Ψυχοτροφέω, Ρτοσπι. 40. 
Ψυχοτρόφος γενετήρ, ἀε ἢοο, Υ, 499. 



ΒΕΒΌΜ ΕἸ ΝΕΒΒΟΑΌΜ. 

Ὦ ὦ δή (ἀυῦ. ἰεεϊ.), 11], 93. 
Ὠδίνω, ραᾶγίυγ!ο : ἔξ. οιρίο, υπάδ 
μάχην ὦδινε,Υ, 518. 

Ὧκα, δάν. 1, 20, 128. 
ὮὨκεανός, ἀα νϑγοὸ Οοδδμο, Υ, 26, 200. 

-- 46 πιδὺὶ αυονβ, ΥὟ, 41|, 411, 529. 
Ϊ, 815.}1, 198. 

ὮὨμχύμορος, ΧΙ, 191. ΧΙΥ͂, 10. 
Ὠχύτης (δεευμάδ τπ8]6 ργοάυςῖΔ), ΧΙΥ͂, 

15. 

ὮὨλένη, υπάς ἃςα. ρ]. ὠλένας ἁγνάς, υ]- 

ἄπια Ὀγενὶ, ΠΙ, 591. Υ11]1, 251. 
Ὦμοδόρος θήρ, ΧΙ, 215. 

᾿ Ὠγέομαι, υπάδ δος. ὠνήσασθαι, {], 44. 
“Ὥρα, μρᾶ15 ἀϊεὶϊ, ΙΥ̓͂, 56. -- ἀα ἰοαρο- 

Τὰπὶ υἱοῖθιι, ΧΙ, 289. 

411 

ὮὨρέω, οὐτο, υμάθ ὠρήσονσι (ἀν. 
Ιοοῖ.), Υ, 395. 

Ὡρονόμοι ἀστέρες, ΧΠῚ, 12. 

ὮὨρίων, 5᾽4υ5 ΟτΥοηΐ5, Υ, 519, 528. 
Ὠρύω, υἱυ]ο, τι! ΓΑ Ὀ1 ΠΟΥ ἀοῆεο, εὐπὶ 

δος. Υ̓ἹΙ!, 240. 
Ὡς, εὐχυεπῖα περ, υἱ ὡς πάρος ἦν 

περ, ΠῚ, 294. Ιάδπὶ οὐπὶ 510]. 1Π], 
180, 1, 25. ὐπῃ δοῖ. ἰηᾶη. Υ͂, 
121. 

“Ὡς ἴη καὶ ὥς, 5ἰς ἴδτλεῃ, [1], 393. 
Ὡσαύτως, ἀϊνίδϑε δεγρίυπι ἴῃ ὡς δ᾽ αὖ- 

τως, ΠῚ, 142. 
“Ὥστε, οὔτι ἱπῆηϊ!. Υ, 412, 414. [ἴοχὰ 

σὰ πὶ ἱπηρεγαῖ. ἴῃ ὥστε λελέχθω, [Π]͵ 
828. 
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1841. 

1844, 

1846. 

1847. 

1852. 

1858. 

1852. 

1854. 

1854. 

1850. 

1856. 

ΒΌΡΡΙΕΜΈΝΤΟΝ,. 

ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙ ΒΙΒΥΠΠΙΝΙ, 
[ΝΙΤΙῸ ΕΛΟΤΟ ΑΒ ἘΌΙΤΙΟΝΕ ΝΟΒΤΆΛ ΡΒΙΟΒΕς 

μισια ιισαοα πο ηριξτρν δὴ δ, ὅδε οἱρββπρυνατειν ετεττνον 

ϑΙΒΥΒΜΙΜΝΟΆΌΜ ΟΒΑΟΘΌΓΟΝΌΜ εὐλὶο ᾳυδτῖα ργαοο- πα, οὐν. Ο. ΑΚΕ- 
ΧΑΝΌΒΕ : ΥΟ] τ πλΐ ἢ8 ὈΓΙΟΥΙδ ρᾶΥ5 ΤΟΙ ΘΟΠΠΠΘῺ5 ΟΟἵο Ργΐπλοβ ᾿ἰργοβ, ἴᾶτίβ, 

1841, 85. --- ΟΟΠΓΟΓ Δηπο8 1853 οἱ 1856. 

Βα. ΥΕΒΥΟΒΒΤ : 6 οἀτιαϊπί θυ ΒΙΒΥ}Ἰπἰὶδ ἀρυά βαπεῖος Ῥαῖγεβ ἀϊδοαρίδιϊο 
δὰ επμογοπάμπι, ἀοοίονῖ5 ργδάυηι, Ῥαγὶβ. 1844, 89. --- ὨϊΞθοσίδιϊο δὰ 1Πθοΐο- 
Βίευπι 56ιλθιπὶ διὰ β8Π6 σΟΠ ΘΠ ΠΟ ΠΑ, μ6ς6 ΡΒ] ο]ορίςεε ἐγ ἀλ]οπὶς ἜΧΡΕΊϑ. 
1,65 δὲ γ}165, μοι πίτισο τ ΓΆ 16 ἄς [ἃ σδι μόάγα]ς ἀ᾽ Ατΐϊθος, Απιΐθηβ, 1816, 85. 

-- θ Αοουγαῖα ἀἰ5 4 }5:110 οὑπὶ ἐχὶπλὶΐβ ἰσοηΐμυ5 οοἷο ΙΟΥΠάγυπι, ἀ6 4105 

ΠΟ5 ἰῃ Αρρεοπὰ. δά ἔχο. ἸΥ͂. 
305. ἤεξην. ἘΠΙΕΌΕΒ : θὲ οοἀάὰ, 510 }}}. ταβουριῖθ σοι πιθηιΔῖ1ο, Υ Γαι δὶ, 
1841, 85. --- Ῥγριηῖδδα 1 1866 ἀἸ55οΥ δἰ ποιὰ δα ομὶ ΒῚΌΥ}]πογυπὶ 4υδη) 

ὙἱΓ ἀοοῖιι5 τι ΠΑ ΡδῖιΓ : ΘΟΕ δηη. 1852. 
ΒΙΒΥΠΠΝΟΒῸΜ ΟΒΑΟΠΠΟΒΌΜ εὐἀϊο πονὰ σγθοδ οὐαὶ ἱπιογργεϊδτοπς 
ΤΟ Γοδ βοττηδηΐς, ΟουΓῖ5 705. ἤεδην. ΕΒΙΕΒΙΕΒ, 1105. 1852, 89. --- Πὲ Πᾶς 

05 8||4υ14 ἴῃ Τπϊγοάιοιῖοπο ποβρῖγα δὰ 10 .}} 11, 
ἣις. ΥΟΙΟΚΜΑΝΝ : δὲ ογδου} 5 ΘΙ ὈΥ}} 18 ἀἸβδογίδιϊο,, δὰ ρροπλθητιπι ο}- 
110 Π}5 ἃ ΕΥΊ 6116 }}10 ΧὨ 118, 1105. 1858, 89, --- ΝΠ ἴδηι 5Ὸ 0] ΘΠ] ἢ} 
εβὶ ΕΘ ΠΠ 6 Δ 1 ΟρουῚβ 4υᾶπὶ ἀἰ5βογίαιο ἢ] οἱ ορίοδ, ΡΥΘΟΒΟ πὶ ΥΈΓῸ το ΓΙ ἃ 
εἴ Ἰεχι σορταρὶςδ, ἀ6 δΙΌΥ Δ 15 στ θ05., του] ῖα ὁχ ραγῖα οοπιῃο ἀ4}}}}}5, 

δὰ αυδπὶ ΠΟΠ 86 Π16} ΓΟΒΡΟΧΙΤΩΙ5 ἱῃ Ποϑῖρο ἔχο. Υ11. ΑἸϊα οὐ βάθη δυεςῖο- 

τ ορυβου]α ἱπίγα γεοιγγοηῖ, 
ΒΙΒΥΠΕΠΙΝΟΆΤΙΜ, εὐϊοπ!5 φυάγῖρ σγδοο-]αϊϊης, οὐγ. ὦ, ΑΛΙΕΧΑΝΌΒΕ, νοὸ- 
Ἰυϊηΐη!5 ῬΥΙΟΥΙ8 ρᾶγ8 ΔΙΊογα (Ζυ εἰ ἴῃ φιυ!)υϑάδηι ὀχχ. βοουἀ! νο]. ρᾶΓ5 
ῬΓΙοτ), ΟΠ] 6 ἢ 5 ΠΠὈΓῸ5 υἰτπλος, ΧΙ- ΧΙΥ͂, εἴ οἰγαβ μοβίογιονοθ, ΡΑΥυ]5. 1858, 

89, --- Οοηΐεγ δῇ. 1841 εἰ 1850. 
Ἀϊς. ΥΟΚΈΕΜΑΝΝ : δρεδοϊπιθη πονξ ΒΙ ΡΥ] Ποσυτῃ ΘΠ ΟΠ 5, πὰ που} αἴ ΥἸΓῸ 
"Πυδιν 5βίπλο 8556} 8 ἢ] 0 τλῦπογα σθάθη!, [}05. 1854. 89, ---  Ἰος ορυϑ8- 
εὐ]ο δ: ΡΥ 5 ΠΟΥ ῥγιπλ8 ροϑὶ ποβίγαηι οἰ οπο πὶ γεϊγασϊδίι5 ὁδὶ, Ὠ1}}}}5 

ΠΟΥ οοὐϊοὶθυ5 Δ} 1118, ἢδς ΒοπροΥ, αἱ Π0}}15 αυϊάοιι υἱάσίυγ, 5Ξαὶς ἴδ} 1ο], 

Αἰ] ραπιὶ ἰδμθη εἴ ]αυ8}}}} οὐτᾶ. 
Ο. μυὰ. ϑταῦνε: Ογδουϊα δι ογ}} πᾶ οπιθηἀαῖαᾶ 6 5. μος ἐπο ά |5 (.. [.. δίγυνε, 

ἰηῖον οοἸ]οοἴδη 68 μοδβιυπιᾶ 6115 Υἱγὶ, οἀϊῖα ἃ ἴγαιγὶ8 ἅ1οὸ δὰς. ΤΙ] δοά. δίγινα, 

[05. 1854, 85. --- ἸΌΪ, νο]. 1, Ρρδρ. 100, 544. ροϑὶ ἀἰβϑογιδιϊομ οΠῚ 5 ΡΓᾺ τλ6- 

τογαῖδῃι δὲ δι. 1811, δἀἀιυιπίυγῦ δὰ 10} παπὶ ἰοχἴυτα οηθηἀδπάυτ σοἢ- 
φεσίυγρο ραϊγυὶ, υἱγὶ ἀοοιβειπιὶ, φαΐ νἱἀθῖυν ἀς 5.0 .}1}}5 Θἀεη 15 σορΊᾶ556, 

βΆ 680 8351Π18 ΟΠ 65 ἃ. Ὠ]ΘΙΘαΊ16 Ορ᾿Ι μηδ. 
δΙΒΥΓΓΙΝΟΕΌΜ οἀϊ οι δ φαγί ργδοο- δἰϊηθ, οὐγ. Ο, ΑἸΈΧΑΝΟΒΕ, νο]υ- 

ΠΊ6Π ΔΙ ΤΟ 1, 56 ΡΔΓ8 ὉΠ {πιὰ σοὨ πὸ π5 Εχουγδυβ οἱ [πἤ1665, Ρατγὶ5. 1850, 89, 

- Οομίεγ δπη08 1841 εἱ 1853. 
Ἐχοηγϑιιβ δὰ ΘΙ ΟΥ ἢ] πᾶ, 8δ6ὰ ἀ6 5:}00}}}15 δατυπηααθ νοὶ ἰΔΠ4Ὲ δι ΘΑγι πὶ ΠΔΓ- 
τηἰπθυ5, Ργοίδηϊϑ, τἀ α]οῖ5 Ομ τ] σι’ πῖθνς, Ὠ1556 γα! 065 ΝΠ], [Π50γ115 στῆθος 



1856. 

1851. 

1851. 

1858. 

1868. 

1859. 

1859. 

1800. 

1861]. 

1861. 

“' 
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εἰ ἰαΐμα σοιηπλθιϊδγίοαια δυςῖῖ5 ΒΙΡΥΠΙοσγιλ ρομ πὶ ἰγαρτηθη 15 4118: 
βιρογδαμῖ, συγαηῖα ὦ. ΑΠΕΧΑΝΌΒΕ, Ρατὶβ. 1856, 85. --- Ιμοὶ βυηῖ 6! ]0η}5 
Ἀγῖυβ τηϑιπογαῖς ΕΧΟΌΓΒιι5 δορίθπΊ, 86 0 Γ81Π| ἃ ΤΟΙ ΟρΟΓῈ ρῥγοβίδηίεβ. 
ὕεθον ἀα5 Ρμοκγ! ἀείδει σδάϊομι οἰη Βεἰῖγαρ Ζιγ ἢ 6] η 5156 π [Δ 16 Γἃ- 
ἴὰγ, νοῦ ὅλου ΒΕΒΝΑΥΒ, Βοτοὶ. 1856, 45. -- δοςοῖα οἱ ἀΠ]Προ 5 αἰαου- 
ὈΓδιΪο, ἰδὲ βορὶιι8 δὰ ᾿υπἀδίοιιπι 56 ηϑιιτ δίαις ἱπάθ δά ραγδάοχδ ὑθτΈθ 8, 

ἴῃ 484 ἀ6 Ῥμοογ!άδο ἔγαρταθιῖο ἢἰρτὶ 11 ΡῈΓ ἀθο ἔεγε ἴο]ϊδ δχουγτιυγ, 

Ρδ8ξ. ΧΥ͂ΠΙ, 54. 
0)}16 δυάϊδοιια Αροκαὶυρὶ ἐπ ἐδπγεῦ ρεβο ΟΠ θὰ Ἐπί κοίαπρ,, νου Ὠ" 

Α. ΗΙΠΘΕΝΕΕΙ, ἰομα, 1851, 85. --- Ορυ5 ἐργαρίυμα, οὐ) Ῥᾶγδ δεουπάϑ, 

μᾶξ. 51-90, τοῖδ ἀθ 510 γ}}}π|5 Ἰυάαϊο!5 ρὶϊ. 

1[με5 ΒΙ0γ}165 οἷ [65 ᾿ἴνγοβ 5: γ}}1π58, [886 μουν ]ς ἀοοϊοτϑϊ δὴ ΤἸὨΘΟΙΟΡΙΘ, ρΡᾶγ 

Ν. ᾿᾽αυνό Γεξοάπνυ, Ῥαγίβ, 1851, 89. --- Ηκεο {}.)6515 ΠοΟ1} ῬΓΟΡΤΔΠΊΠΊΔ ἰδ 11}, 

βοὰ ἤρὲν δὲ ὁγυάϊτυβ ἱπ φιο τοῖα ἀς 5:}}}}}58 ἂς ἀδ 51: Υ}}}πὶ8 τηαῖεγίεβ 4}}}- 
βοθῖοΣ Ἐχροηϊίων : τὶ χυϊάοια ρεγργαῖα, χιυοὰ υἱάεδπι ἀοοίυτῃ Υἱγισα, 
4υἱ ἘχοΌΓβιιδ 605 πομάμπι δ δὶ ᾿πποῖυ 586 ἰοδἰδίυγ, Ὠ 556 γι. ρδρ. 90, φυΐαυο 
Ἰάθο ορὶπίοῃδϑ ρ] ΓΑΒ 6 τηθ88 ΠΟμηἶδὶ ἐσ δηποίδι: μου} 8 ΡῈΓ ῥΓΐυ5 τοἱυ-. 

6 βρδΓδ᾽8 ΠσΟΡΊΠΟΒΟΟΓΟ ροϊμπογαῖ, δ 688 82:06 δ0οα6551586. 
ΑΡΒΔπάϊηρ ἅρεν Επίδιθμυηρ, [ημδὶῖ ἀπά ΕΓ ἀν ΒΘ: γ} 156 μοὶ Βύολιον, 

νου Ἠεϊητίο πα κΌ, Οσιίηρ. 1858, 49, --- Εχιγδοῖα, υἱ (οτὶ Πιυ 5, ἀἰ8- 

βογῖδί!ο ἐχ ἴοπο ΥΓ11 Ἀερία ϑοοϊοίαι 5 ϑεϊθηταγυηι Οὐ! πρεη515. Μυ}1ὰ ἀε 

ἀ}10 ὀρεσε ἴῃ ποβῖγὰ Βυ͵5 νο]υπλϊηΐβ ΡΓΡΙΔΊΙΟΙΘ. 
θὲ ΠΡ τὶβ 5 θυ} } 115 ορτγορίς σοχωπιοηίδιομοϑ νἱτὶ ἀοο Αὐρ. ΝΕΕΤΤΖΕΒ ἰῃ 
ερὶππρηΐάς Πἰτογασία οὐἱ τα] : « δτυια σοιτηδηίαιε », οοἰοῦν, 1858. 

[)ε. «ρϊρτηδῖα ἰπ δγοδηαπιὶ Π αὶ ποπλθ ἃ δέ} 1Δ ργοϊαῖο (110. 1, 191, 544.) 

ἀἰββογίδι! οι 68 υἱγὶ ἀοοῖ! Υ, Η. ΒΟΟΤΥ, ἴῃ δρίτηθϊάθ οἱ ΠΔυ]5: « ΑἸ μα ἢ65 

« ἀὲ ΡΙΠΟΒΟρΡΐΙε ομγόϊδηπηα », οοἱ. 1859. 
θὲ δἀ οι ποβῖγα ΒΥ] 1 ποσῖιπὶ ἀἰϑαυ 5: 11}0 ογιτἴοα, ἔπ ἀρ παθη 6, ουΣ {Π {5 
« ΡΒΙοΙοβυϑ», νο]. ΧΥ͂, ραρ. 8317, 544., δυοίοτε Ἀϊο. ΥΟΥΕΜΑΝΝ. 

[μὲ5 Ἀρο]ορίβῖ65 σμγέ τ 68 δὰ βεσομὰ 5ϊδ 016, μὰν Μ. 1400 6 ΕΒΕΡΡΕΙ,, ργοίεθ- 
56ῸΓ ἃ ἰὰ Εδοι τέ ἀ6 ΤὨέοϊορίε, Ραγ. 1860, 89. --- Βοοι βθπιὶ ἢ υ}0}5 ΟΡΕΓΙ5 
ἰδοιἰοηο5 ΧΙΥ οἱ ΧΥ͂ ρεοι]αγίιον ἀθ ΘΙ 118 δριῃί. 

[6 ΘΙΡΥ]ΠΠ πογαπιη σαιτηΐπιιπὶ ἴῃ 8ι188 μᾶγί68 (ἰδ: γὶ θα ΠἸΙΟὴ6 ἀπρὶα ἀοοΐδαυς 

Εἰασυρναῖο νἱγὶ οἰδγὶ Επ. ἈΕυ55, ἴῃ αρϊ επί άς ουἱ {ἰυ]υ5 « Ἀσνιθ ργο- 

« ἰοβίδηϊα ν, ΑΥΡΘΩΪΟΥ. ΔρΓ]. οἱ αὶ, 186], 85, ---ὀ Απεϊοτίδ 86 ἴθ 1188 
5850 1..5.. 01] ΤΘΟΓ, Οὐ Τ1618 Ποηνεμίγεμϊ, ἢἰδὶ, αυοὰ 'ρ56 π6 πιοπιῖ, ἔχουτ- 

5.15 ΠΙ608 βΏΟΓϑ5οῖ. 

Ἰ,εοιίομθ8 5:0} πᾶ : βογίρϑῖς Ηϊσαγάνβ ΥΟΙΟΚΜΑΝΝ, Ῥυτγίοἱϊ Ροπιθγαπογυπι 

(γγὶ.2), 1801, 45. -- Οριι οοπ]θοϊυνῖ58. εὐἰχίυχα. δυάδα} ι15 διιοϊοτὶς 
ἀοοῖ!, ἀἰ]ραπι}8 οἵ ἐγρα δ ΟΠ παπὶ Πἰτογαϊαγαπι ἠαπιρυίάθι μαμὰ δηϊπιαῖὶ : 
αἶτ, ΔΏΠ05 1858, 1854 οἱ (859. 

. ΒΙΒΥΠΠΝΟΒῸΜ ΟΒΑΘΌΠΟΆΓΜ οάμπῖο αυΐπίδ ρτεοοο-ἰδῖϊηα, ὁχ ΡΠ ]ΟΤΟ 

(Δῃπογοπιὶ 1841, 1853, 1856) διηρίΐογα σοηϊγαοῖα, μαδδὶπη ἴδιηθῃ διιοῖα, 

τ} {|54ι16 ἰοςὶ5 γεϊγδοίαῖα, ουγαηῖα Ο. ΑΙΕΣΑΝΌΒΕ. 


